פסק דין
בפני כב' השופטת הדסה נאור
המאשימה
מדינת ישראל
נגד
הנאשם
מאיר מדעי
><#1#
:נוכחים
ב"כ המאשימה מתמחה אריאל ספטי
הנאשם בעצמו
ב"כ הנאשם עו"ד שי רודה
פרוטוקול
:ב"כ הנאשם
.כמפורט בהסדר ,אני מציג לבית המשפט את האישורים על ההפקדות
><#2#
טיעונים לעונש
:ב"כ המאשימה
הטיעונים לקולא שהובילו אותנו להגיע להסדר – קושי ראייתי שגרם לתיקון כתב
,האישום
.הודאתו של הנאשם ,החסכון בזמן השיפוטי היקר והרצון למנוע את העדת הקטינה
.שוחחנו עם אמה של המתלוננת שהסכימה להסדר שאליו הגיעו
.לנאשם אין עבר פלילי או מב"דים
לחומרה יש לציין שהנאשם עשה את מעשיו בקטינה מתחת לגיל  .14הוא עשה את
המעשה לצורך סיפוק צרכיו המיניים וביודעו שמדובר בקטינה דתיה .הוא הוסיף
.חטא על פשע ,כשביצע את המעשים כשלמד איתה לימודי קודש
הערכת המסוכנות המינית הראתה מסוכנות בינונית עד נמוכה ,אולם אין להתעלם
.מכך שהנאשם חסר אמפתיה לקרבן ולוקח אחריות חלקית על מעשיו
.לפיכך ,המאשימה מבקשת לכבד את ההסדר ולהטיל מאסר על תנאי ופיצוי
:ב"כ הנאשם
יש קושי ראייתי שבגינו תוקן כתב האישום .שנית ,נחסכה עדות הקטינה והנאשם
.לקח אחריות על מעשיו
.נקבע שכשהמסוכנות תהיה נמוכה ,ניתן יהיה לכבד את ההסדר
.הסכמנו לפיצוי לא מבוטל כשהנאשם עומד בתנאים
.לאור כל האמור ,אבקש לכבד את ההסדר
:הנאשם
אני מתחרט על מעשיי ויותר לא אעשה את זה .אני מבקש סליחה אם הטרחתי את בית
.המשפט בגלל המעשים הלא טובים
><#3#

גזר דין
הנאשם יליד  ,57הורשע על פי הודאתו ב 3-עבירות של מעשה מגונה בקטינה מתחת
.לגיל 14
במסגרת הסדר טיעון שנרקם בין הצדדים במהלך הליך גישור ,הוסכם להפנות את
הנאשם למרכז להערכת מסוכנות מינית ,כשתוצאות ההערכה היוו תנאי להסדר
העונשי .על פי המוסכם ,ככל שהמרכז להערכת מסוכנות יקבע שרמת המסוכנות
המינית הינה נמוכה-בינונית ,יעתרו הצדדים במשותף להטיל על הנאשם מאסר על
 ₪.תנאי ופיצוי בסך 10,000
מאחר שהערכת המסוכנות עמדה בציפיות אלה ,עתרו הצדדים לכבד את ההסדר ,כשהם
.מציינים בפניי שההסדר נעשה כאמור במסגרת הליך גישור
הנימוק היחיד שיכול להצדיק ענישה ברף כה נמוך ,הינה ההימנעות מעדותה של
המתלוננת וחקירתה הנגדית ,כמו גם נטילת האחריות וההסכמה לפצות את המתלוננת
.על המעשים
התלבטתי אם הסדר הטיעון עומד במתחם ענישה הולם ,אך משום שכאמור ההסדר נערך
.במסגרת הליך גישור ,בחרתי שלא לסטות ממנו
בשוקלי את נסיבות המקרה ואת טיעוני הצדדים ,אני מטילה על הנאשם את העונשים
:הבאים
מאסר על תנאי למשך  8חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור את העביר ה בה 1.
.הורשע במשך  3שנים מהיום
הנאשם ישלם פיצוי למתלוננת בסך  ,₪ 10,000אשר יופקדו בקופת בית המשפט 2.
.ב 10-תשלומים שווים ורצופים על פי החלטת כבוד השופט שגיא מתאריך 29.9.14
 ₪התשלומים שהופקדו עד היום יועברו באופן מיידי למתלוננת ,והיתרה בסך 6000
.תועבר מידי חודש לידיה ,לאחר הפקדת הסכום על ידי הנאשם
אי עמידה באחד התשלומים תביא מיידי של כל הפיצוי ,אשר יישא הפרשי הצמדה
.וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל
.המאשימה תעביר את פרטי המתלוננת למזכירות
.זכות ערעור תוך  45יום
><#4#
.ניתנה והודעה היום ג' אדר תשע"ה 22/02/2015 ,במעמד הנוכחים
הדסה נאור  ,שופטת
אליה

