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צור
קשר

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בתיק פ
 045999שניתן ביום  08.03.2017על ידי כבוד השופטת
ביץ

רכבי ,הראל ושות'
ירות מבחן למבוגרים :גב' ברכה וייס.

צור
קשר

' עמית:

על המשיב שלפנינו הושת עונש מאסר של  43חודשים ,תוך הפעלת מאסר על תנאי בן חודשיים
)סה"כ  45חודשים( ,לאחר שהורשע בעבירה של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה  14שנה
שלא בהסכמתה – עבירה לפי סעיף )348ב( בנסיבות סעיף )345ב() (1לחוק העונשין,
התשל"ז) 1977-להלן :חוק העונשין( .כל זאת ,תוך הפרת צו פיקוח על עברייני מין לפי סעיף 22
לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,התשס"ו) 2006-להלן :חוק הפיקוח(.

עו"ד שלומי
הלברשטט
צור
קשר

על קולת העונש נסב ערעור המדינה.

יאמר מיד ,כי ערעור המדינה הוא חריג במובן זה שאין חולק כי העונש שהושת על המשיב בגין
העבירה אינו מן הקלים ,ובמצב הדברים הרגיל לא היה מקום להגשת ערעור על קולת העונש .אלא
שמלאכת הענישה היא שקלול של העושה והמעשה ,והעושה שלפנינו ,כפי שיפורט להלן ,הוא חריג
ביותר .מטעם זה ,עתרה המדינה להחמיר בעונשו של המשיב ולחרוג ממתחם הענישה שנקבע על
די בית משפט קמא משיקולים של הגנה על שלום הציבור ,כאמור בסעיף 40ה לחוק העונשין ,הקובע
כלהלן:

קורזינר את
קורזינר משרד
צור
קשר

ל שלום הציבור
ת המשפט את מתחם העונש ההולם בהתאם לעיקרון המנחה ומצא כי יש חשש ממשי שהנאשם
בצע עבירות ,וכי החמרה בעונשו והרחקתו מהציבור נדרשות כדי להגן על שלום הציבור ,רשאי הוא
מתחם העונש ההולם ,ובלבד שלא יהיה בעונש שיקבע משום החמרה ניכרת מעבר למתחם העונש
בית המשפט לא יקבע כאמור אלא אם כן מצא שלנאשם עבר פלילי משמעותי או אם הוצגה לו חוות
צועית.

צר לנו לקבוע ,כי יש ממש בערעור שלפנינו .המשיב שלפנינו חריג בכל קנה מידה ,ועיון בהרשעותיו
הקודמות מעלה כי לפנינו עבריין מין סדרתי ,רצידיביסט אשר חוזר שוב ושוב על מעשיו ,מי שריצה
עונשי מאסר ממושכים המסתכמים בכ 20-שנות מאסר ,תוך שהוא מבצע עבירות מין על אף מאסרים
על תנאי התלויים ועומדים כנגדו .הערכת המסוכנות שנערכה בשעתו למשיב היא גבוהה מאוד ,ואציין
כי במאסריו הקודמים נהג באלימות ואף ביצע עבירות מין כלפי עובדות שב"ס .די לעיין בפסק דינו של
השופט ב' שגיא בתיק קודם בו הורשע המשיב בביצוע עבירת מין בעוברת אורח ,שם נכתב כי עיון
בגליון הרשעותיו של המשיב "חושף תמונה קשה ומצמררת של עבריין מין אלים וסדרתי ...ככל
שהפכתי והפכתי בנתונים השונים ,לא מצאתי ולו שיקול אחד שיכול להצדיק הקלה בעונש".

אכן ,באותו יום בו התקיים דיון בעניינו של המשיב במסגרת חוק הפיקוח ,ולאחר שבמהלך הדיון
האריך בית המשפט את צו הפיקוח האוסר על המשיב ,בין היתר ,התחברות עם קטינים ,ביצע
המשיב את העבירה מושא דיוננו .באותו יום ,בשעה  14:56לערך ,יצאה המתלוננת )קטינה ,ילידת
שנת  (2005מביתה בבני ברק כדי לשחק עם חברותיה .בשלב מסוים ,נותרה הקטינה לבדה בכניסה
לבניין ביתה .המשיב ניצל הזדמנות זו והתקרב אל הקטינה כאשר איבר מינו חשוף לעיניה .המשיב
מישש ושפשף את איבר מינו החשוף לפני הקטינה וניסה לשכנעה לגעת בו ,תוך שאמר לה" :תסתכלי
איזה כיף זה ,תסתכלי איזה נעים זה" .בתגובה הקטינה החלה לבכות ולצעוק לעברו" :מה אתה רוצה
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ממני" .המשיב התעלם מכך ,המשיך במעשיו והתקרב אליה עוד ,באומרו לה" :אל תפחדי ,אני חבר
שלך אני לא אעשה לך כלום" .למרות המשך צעקותיה ובכייה של הקטינה בשל מעשיו של המשיב
שהתקרב ועמד סמוך אליה ,לא שעה המשיב לבקשותיה שיניח לה והמשיך לשפשף את איבר מינו
מולה ,עד שהגיע לפורקן מיני ופלט את נוזל הזרע שלו על ידיה וחולצתה של הקטינה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא ,על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:

הורד קובץ

הזדהה

לרכישה

המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר .על הבקשה לכלול את
דים להליך ,מספרו וקישור למסמך .כמו כן ,יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה .יובהר כי פסקי הדין
ות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט .בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת
אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום ,ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
Disclaimer
הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני .עם זאת ,על
שים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר
את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.
יעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע .האתר אינו אחראי לדיוק
החומר המופיע באתר .החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים
דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו .האתר אינו אחראי לשום פרסום או
פרטים של כל אדם ,תאגיד או גוף המופיע באתר.

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך

* נייד
זור

דוא'ל

* תוכן הפנייה

שלח

ני בוררות
ני עבודה
ילי
ני צרכנות ותיירות
יין רוחני
ני תאגידים
שלנות רפואית
קשורת ואינטרנט
עבורה
מ"א 38

עורכי דין לפי תחום
דיני חוזים
דיני בוררות
תיאום הורי
דיני ביטוח
דיני צרכנות ותיירות
דיני משפחה
רשלנות רפואית
מיסים
דיני צבא ובטחון
תביעות יצוגיות
נוטריון

השקעות בחו"ל
אזרחי מסחרי
חטיפת ילדים
פלילי
בנקים
דיני תאגידים
נזיקין
תעבורה
תמ"א 38
אזרחות זרה

ייפוי כוח מתמשך
גישור עסקי
דיני עבודה
דיני מקרקעין
קניין רוחני
הוצאה לפועל
תקשורת ואינטרנט
חוקתי ומנהלי
פשיטת רגל
מגשרים

שיתופי פעולה
ייעוץ  : seoשמוליק
דורינבאום
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