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המאשימה

נגד
ליאור מורטוב ,ת.ז214243613 .
ע"י ב"כ עו"ד גלאובך ועו"ד שני

הנאשם

גזר  -דין

.1

הנאשם הורשע ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוע שלוש עברות של מעשים מגונים לפי
סעיף (843ב) בנסיבות סעיפים (843ב)( )1ו(843-א)( )1לחוק העונשין ,תשל"ז.1711-
מעובדות כתב האישום המתוקן בהן הודה הנאשם עולה ,כי במהלך המחצית השניה
של שנת  ,9007בשלוש הזדמנויות שמועדיהן המדוייקים אינם ידועים ,פגש הנאשם
את המתלוננת (קטינה ילידת  ,)9004אותה הכיר היטב עוד עובר לכך .הנאשם הרים
את הילדה והעמיד אותה על מקום גבוה מולו ,הוריד את מכנסיה ותחתוניה ונגע באיבר
מינה ,ללא הסכמתה ולשם גירוי וסיפוק מיניים.

.9

הסדר הטיעון בין הצדדים לא כלל תחילה הסכמה לעניין העונש ,אולם לאחר הגשת
מספר תסקירים על הנאשם ,הגיעו הצדדים גם להסכמה לגבי העונש ,במסגרתה עתרו
במשותף להטיל על הנאשם מאסר בפועל למשך  90חודשים בניכוי ימי המעצר ,מאסר
על תנאי וכן פיצוי למתלוננת בסך .₪ 13,000

.8

ב"כ המאשימה נימקה את הסדר הטיעון בכך ,שהמדינה ראתה חשיבות מיוחדת בפיצוי
המתלוננת ,על מנת שתוכל להיעזר בכסף כדי לשקם את חייה .לעניין זה ,הפנתה
לתסקיר הקורבן שהוגש בעניינה של הקטינה ,אשר מפרט את הפגיעה בה ובבני
משפחתה ואת התקווה ,כי המשפחה כולה תמצא את הדרך הטובה ביותר לשקם את
הילדה ,גם בסיוע הכסף שיתקבל.
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ב"כ הנאשם הסבירה את הסדר הטיעון גם מבחינת טובת הנאשם .היא הדגישה ,כי
הנאשם היה אך מעט מגיל  13בעת ביצע את העבירות; ושהה כחודש ימים במעצר
בטרם שוחרר להליך טיפולי ,הליך שסייע לו רבות .הסנגורית הפנתה לתסקירים
הרבים שהוגשו בעניינו של הנאשם והדגישה ,כי הוא חסר הרשעות קודמות ,וחשוב
מכך ,חסר הרשעות לאחר העבירות נשוא כתב האישום שבפנינו ,חרף הזמן הארוך
שחלף מאז ועד היום .הוא לקח אחריות מלאה על מעשיו כבר מתחילה ,והביע עליהם
צער וחרטה כנים .כבר חודשים שהוא מורחק ממשפחתו המתגוררת בנתיבות ,משפחה
תומכת ביותר ,על כך ניתן ללמוד גם מדברי אחיו של הנאשם ,אשר העיד כחלק
מראיות ההגנה לעניין העונש .הסנגורית הדגישה את העובדה ,שהמעשים הופסקו על
ידי הנאשם עוד בטרם הוגש כתב האישום; הם לא ברף הגבוה של עבירות המין; לא
היה שימוש בכוח או באלימות או באיומים ,ולקטינה לא נגרם כאב פיזי כתוצאה מהם.
את עיקר דבריה ביססה הסנגורית בהליך הטיפולי שעבר הנאשם מאז פנה בחודש
אוגוסט  ,9011באופן עצמאי ,לעמותת "שלום בניך" בבני ברק ,שם הוא מטופל עד
היום .הליך זה קיבל את ברכת שירות המבחן ,אשר ראה חשיבות רבה בהמשך ההליך
הטיפולי ,חרף הערכת המסוכנות המדברת על מסוכנות מינית בינונית.
ב"כ הצדדים ,ביקשו לאמץ את הסדר הטיעון ,אשר מביא בחשבון את כלל האינטרסים
הרלבנטיים – הן האינטרס הפרטי של הנאשם ,כולל שיקומו והרתעתו ,והן האינטרס
הציבורי הכולל גם את האינטרס של המתלוננת ובני משפחתה.
.4

הנאשם ,בדבריו בטרם מתן גזר הדין ,ציין כי הוא מבין את חומרת המעשים ומצטער
עליהם .הוא סיפר על הטיפול שהוא עובר ,על הפיצוי ששילם מעבודתו ועל הפגיעה
שהוא יודע שגרם לבני משפחתו ולמשפחת המתלוננת.

.3

אכן הסדר הטיעון משקלל את כל השיקולים הרלבנטיים ,כפי שפירטו ב"כ הצדדים .יש
בהסדר זה כדי לבטא את חומרת מעשיו של הנאשם ואת הפגיעה הקשה במתלוננת;
יש בהסדר כדי לענות גם על הצורך הטיפולי במתלוננת; ואף יש בהסדר ביטוי להליך
הטיפולי אותו עבר הנאשם ולאפשרות שימשיך בהליך טיפולי זה גם בהמשך .בנסיבות
אלה ,מצאתי כי יש מקום לאמץ את הסדר הטיעון על כל חלקיו.
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אשר על כן ,אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א.

מאסר בפועל למשך  90חודשים בניכוי ימי המעצר בהם היה נתון בתיק זה,
דהיינו בניכוי הימים שבין  11/8/10ועד .10/4/10

ב.

מאסר על תנאי למשך  10חודשים והתנאי שהנאשם לא יעבור כל עבירת מין
בניגוד לפרק י' סימן ה' לחוק העונשין וזאת תוך  8שנים מיום שחרורו.

ג.

הנאשם יפצה את המתלוננת בסכום של  .₪ 13,000סכום זה ישולם מתוך
הסכום שהפקיד הנאשם בקופת ביהמ"ש ( ₪ 3,000בעקבות הצו שניתן ביום
 11/7/19וכן  1,000ש"ח מתוך הסכום שהופקד במסגרת תיק המעצר).

השב"ס מתבקש לעשות כל מאמץ לשלב את הנאשם בהליך טיפולי בין כותלי הכלא.
הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו בתאריך  31/10/02בשעה  12:11בכלא דקל.
עד לתחילת ריצוי עונש המאסר ,ימשיכו לחול תנאי השחרור שנקבעו במסגרת תיק זה.
זכות ערעור תוך  42יום לביהמ"ש העליון.
ניתן היום ,י' טבת תשע"ג 32 ,דצמבר  ,3103במעמד הצדדים.

השופטת רויטל יפה-כ"ץ
ס.נשיא

