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בתי המשפט
עפ 007670/03

בית המשפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים
כבוד השופטת יפה הכט  -סגנית נשיא
בפני:
כבוד השופט משה רביד
כבוד השופטת אורית אפעל-גבאי
נחום שר-שלום יואב חיים
בעניין:
איתן להמן
ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז י-ם
חיים הדיה
ע"י ב"כ עו"ד

23/09/2004

המערער

המשיבה

פסק דין
.1

המערער הורשע לאחר שמיעת ראיות בבית משפט השלום בירושלים )בפני כב' השופט א' כהן נשיא( בת"פ 1905/01

במעשה מגונה בקטין תוך ניצול יחסי תלות  -עבירה לפי סעיף )384ד( לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-ומעשה מגונה בכוח -
עבירה לפי סעיף
)384א( בנסיבות סעיף )345א() (1לחוק העונשין.
°

בית משפט קמא גזר על המערער קנס בסך  ₪ 1,000או  10ימי מאסר תמורתו;  9חודשי מאסר בפועל ו 9-חודשי מאסר על
תנאי; ופיצוי למתלוננת בסך .₪ 10,000
הערעור נסב על הכרעת הדין ועל גזר הדין.
.2

בכתב האישום יוחסו למערער שני אישומים:

האישום הראשון  -המערער היה נשוי בעת האירועים שיוחסו לו ואב לארבעה ילדים .בשכנות למשפחתו התגוררו מ' ,ילידת
ינואר ) 1983להלן  -המתלוננת( ,אימה ואחיה .יחסי השכנות בין משפחת המערער למשפחת המתלוננת היו טובים .במועדים
שונים מסוף  1998ועד לסוף  1999הגיעה המתלוננת ,שהייתה אז קטינה בגיל  ,15-16לדירת המערער על מנת שיעזור לה
בלימודים .בחלק מהתקופה הייתה המתלוננת חברה של אחד מבניו של המערער .המערער נהג לפתוח את הדלת למתלוננת
כשהוא לבוש חלוק פתוח והוא עירום .כאשר למדו יחד ישב במכנסיים פתוחים .כשלוש פעמים בעת שהמתלוננת הורידה כביסה
מחלון הדירה לבקשת המערער ,הוא משך אותה אליו והשכיב אותה על גופו .באחת הפעמים פגש את המתלוננת בחדר המדרגות
בבניין ,ליטף את חזה ואמר לה כי הוא מרגיש כמו אביה.
 ---סוף עמוד --- 1

האישום השני  -המערער ביקש מהמתלוננת להשיב לו טובה על עזרתו בלימודים ,מכיוון שאשתו עברה כריתת רחם ,הוא
"בלחץ גדול" וצריך "להוציאו החוצה".
יום אחד ביקש המערער מהמתלוננת להגיע אליו בדחיפות .היא נכנסה לחדר השינה ,שם שכב עירום על המיטה מכוסה
בשמיכה .המערער הסיר אותה וביקש מהמתלוננת להציל אותו .המערער שפך שמן תינוקות על ידה של המתלוננת והניח אותה
בכוח על איבר מינו ,בעוד הוא מבקש ממנה לעשות תנועות שפשוף ,והיא עשתה כדבריו.
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בית משפט קמא האמין לגרסתה של המתלוננת ,מצא לה תימוכין בשינוי התנהגותה לאחר האירועים הנ"ל )עדות

אחיה ,עדות חברתה וגיסתה( ,ודחה את גרסת המערער שנתלה בטענות בדבר דיני ייחוד ,שאינם סיסמת קסם לפטור מאחריות,
וכן טענות אחרות שלא היה בהן לסתור את גרסת המתלוננת.
כידוע ,בית המשפט לערעורים אינו מתערב בהערכת העדויות של בית המשפט קמא ,ששמע את העדים והתרשם מהם,

.4

ולא מצאנו נסיבות לסטות מהלכה זו .לאור זאת ,גם אין להתערב בממצאים העובדתיים של בית המשפט ובמסקנות שהסיק מהן.
גם הטענות שאימה של המתלוננת ובנו של המערער לא הובאו לעדות ,דינן להידחות .אין בפרוטוקול בקשה לזמן את אימה של
המתלוננת ,ומכל מקום גם ב"כ הנאשם יכול היה לזמנה לעדות .ובאשר לבנו של המערער – זה לא הובא לעדות משום
המערער לא חפץ להעידו.
גם העונש שהוטל על המערער אינו חורג ממתחם הסבירות בהתחשב בעבירות שבהן הורשע המערער ,כאשר גישת

.5

הפסיקה היא שברגיל בעבירות אלה יש לשלוח נאשמים למאסר בפועל .לא מצאנו שיש בנסיבותיו של מקרה זה מקום לסטות
מרף הענישה הנוהג .מה גם ששירות המבחן נמנע מהמלצה לגבי המערער ,ומתברר גם שהמערער לא הפנים את חומרת
מעשיו.
אשר למצבו הנפשי הקשה של המערער ,נאמר בתסקיר כי המערער יוכל לקבל טיפול פסיכיאטרי במסגרת השירות
הפסיכיאטרי שליד בית הסוהר.
.6

התוצאה היא ,כי הערעור על הכרעת הדין והערעור על גזר הדין נדחים בזאת.

המערער יתייצב לריצוי עונש המאסר בבית המעצר במגרש הרוסים ביום  17.10.04עד השעה .12:00
 ---סוף עמוד --- 2

ניתן היום ח' בתשרי תשס"ד ) 23בספטמבר  (2004במעמד המערער ,בא כוחו וב"כ המשיבה.
5129371

יפה הכט 54678313-7670/03
54678313

משה רביד ,שופט

יפה הכט ,סגנית נשיא

אורית אפעל-גבאי ,שופטת

007670/03עפ  053יפה הכט
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
 ---סוף עמוד --- 3
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