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      44344-21-22 

 1 

  שופטת גילת שלובפני כב' ה

 מדינת ישראל מאשימה  ה
 

 נגד
 

 אלירן אטלן )עציר( נאשם ה
 

 נוכחים:
 עו"ד אדווה וייצגן  -ב"כ  המאשימה

  

 2 עו"ד זינר-ובאת כוחו -הובא ממעצר –הנאשם 
#<1># 3 
 4 

 5 פרוטוקול

 6 
#<7># 7 

 8 גזר דין

 9 

 10 הנאשם הורשע על פי הודאתו בחמש עבירות של פגיעה בפרטיות ובעבירה של החזקת סכין.

 11 

 12, שהה הנאשם 10:11בסמוך לשעה  77.8.11על פי האישום הראשון לכתב האישום המתוקן, ביום 

 13 הרופאים" באשדוד, על מנת להציץ לנשים המתפנות בתאי השירותים.בשירותי הנשים בבניין "בית 

 14בעת שהמתלוננת פ.א. ישבה על האסלה באחד מתאי השירותים, כשהיא עירומה בחלק גופה 

 15 התחתון, פתח הנאשם את דלת התא הנעולה באמצעות מברג שהביא מביתו, וניסה להכנס לתא.

 16לת תא השירותים לעבר הנאשם כדי למנוע המתלוננת פ.א. חששה, החלה לצעוק ולדחוף את ד

 17 כניסתו פנימה, ולמשמע צעקותיה, נס הנאשם מהמקום.

 18 

 19, שהה הנאשם בסמוך לשירותי הנשים 10:11, בסמוך לשעה 18...8על פי האישום השני, ביום 

 20 ב"מכון מור" באשדוד, והציץ לנשים שהתפנו בתאי השירותים דרך חלון שפתח בשירותי הנשים.

 21, שהה הנאשם בתא בתוך שירותי הנשים בבניין "יוניטרייד" 18:11, בסמוך לשעה מאוחר יותר

 22 באשדוד, והציץ באמצעות מראה לנשים אשר התפנו בתאי שירותים סמוכים.

 23, שהה הנאשם בתא בשירותי הנשים בבניין "בית הרופאים" 10:11בסמוך לשעה  18...8ביום 

 24בכך שצפה בהן עם ראשו מעל לתאי השירותים באשדוד, והציץ לנשים שהתפנו בתאי השירותים, 

 25 שהו, ודרך חלון המצוי בתאי השירותים. םהבש
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 1שהה הנאשם בתא בשירותי הנשים  018.ועד  1.1.18-במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בין ה

 2בקניון "לב אשדוד", והציץ לתא שירותים בו התפנתה המתלוננת א', בכך שצפה בה עם ראשו מעל 

 3 תים.לתא השירו

 4 

 5הנאשם הודה כחלק מהסדר טיעון, במסגרתו התבקש תסקיר אודות הנאשם, לבחינת ההיבט המיני 

 6 של העבירות, אם קיים, אם כי הצדדים הודיעו כי יטענו באופן פתוח לעונש.

 7 

 8בגין  18.11.18ולחובתו שני רישומים פליליים קודמים, האחד ללא הרשעה מיום  1881הנאשם יליד 

 9בגין עבירה של התנהגות פרועה  7.17..ת סכין ואיומים, והשני הרשעה מיום עבירות של החזק

 10 במקום ציבורי.

 11עיון בפרטי הרשעתו האחרונה של הנאשם מעלה, כי הגם שהורשע בעבירה שונה, הרי שדובר 

 12נכנס הנאשם לשירותי הנשים בקניון "סי  70.2.18בנסיבות דומות למקרים שבענייננו, שכן ביום 

 13 מצלמת פלאפון וברח. מול", הניף 

 14 

 15מתסקיר שירות המבחן עולה, כי הנאשם הגיע מרקע משפחתי קשה, ואף סבל מבעיה רפואית בגיל 

 16צעיר, שבעקבותיה, נתקל בקשיים חברתיים רבים בילדותו והתנהגותו מגיל צעיר, הייתה בעייתית 

 17 ומלווה באירועים אלימים והסתבכות עם החוק. 

 18 

 19ם התקשה לשתף פעולה, תחילה הציג עצמו כקורבן, ונתן מידע חלקי  שירות המבחן ציין, כי הנאש

 20ומגמתי , תוך שהוא נמנע מלמסור מידע אותו הוא תופס כמזיק, אך לאחר מכן, שיתף פעולה וסיפר 

 21 לשירות המבחן, על מקרים הקשורים לענייננו. 

 22 

 23טיפול, ובעיקר את חומרת המעשים, טען כי אין לו בעיה בתחום המיני המצריכה הנאשם צמצם 

 24 השליך אחריות כלפי נסיבות מצבו , מבלי לקחת אחריות על הגורמים שעומדים לרקע למעשיו. 

 25 

 26הנאשם ביטא רצון להשתלב בטיפול, במסגרת פיקוח מעצר, אך לאחר שנבחנה האפשרות לשלבו 

 27ו בעיה בטיפול קבוצתי לעברייני מין, הנאשם הכחיש בראיון את ביצוע העבירות, וטען , כי אין ל

 28 בתחום המיני ועל כן, לא התקבל לקבוצה.

 29 

 30שירות המבחן העריך, כי אין מדובר באדם בעל דפוסי התנהגות עברייניים, אלא במי שנוהג לעיתים 

 31באופן אימפולסיבי ובעייתי ומתקשה להשתלב בקהילה ובתעסוקה ומתקשה להתמודד עם מצבים 

 32 חברתיים מורכבים. 
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 1 

 2להשתלב בהליך טיפולי, שירות המבחן העריך, כי קיים סיכון ממשי לאור סירובו של הנאשם 

 3 להמשך ביצוע עבירות דומות, אותו ניתן לצמצם רק עם התערבות טיפולית מתאימה.

 4 

 5הנאשם נעצר, בתיק אחר, שאינו מן המניין ולאחר מעצרו, נעשו ניסיונות רבים לשלבו, במרכז 

 6רבים, מאחר ומדובר בהליך טיפולי, שאינו מיועד  לטיפול בעברייני מין, אך ההליך נתקל בקשיים

 7 לעצורים ובסופו של דבר, הנאשם ביקש לסיים את עניינו. 

 8 

 9יצוין, כי בתיק האחר, הוגשה חוו"ד אודות הנאשם, הקובעת כי הוא כשיר לעמוד לדין ואינו סובל 

 10 מפיגור שכלי. 

 11 

 12טיפול לעברייני מין ועל כן,  התביעה הפנתה לחומרת העבירות והישנותן ולכך, שהנאשם לא עבר

 13 סברה, כי יש מקום להטיל על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות.

 14 

 15הסניגורית טענה, כי אין מדובר במעשים חמורים, בעיקר מאחר ולא היה מגע ולא הייתה גם כוונה 

 16בעקבות חקירתו  ליצור מגע עם המתלוננות, והפנתה לכך, שהאישום השני בכתב האישום, "נולד"

 17 של הנאשם והודייתו במקרים דומים קודמים. 

 18 

 19 לטענתה, סירובו של הנאשם להשתלב בהליך טיפולי, נובע מקשייו הקוגנטיביים, לתקשר ולהסביר

 20 את בעיותיו, ומחוסר בשלות.

 21 

 22עוד הפנתה הסניגורית, לגילו הצעיר של הנאשם ולעובדה, שבמסגרת מעצרו של הנאשם בתיק 

 23ם הגיע להכרה בצורך בהליך טיפולי,  ורצה להשתלב בהליך כזה, אך בשל תנאים האחר, הנאש

 24 שאינם תלויים בו, לא השתלב בהליך, לאחר מעצרו.

 25 

 26 לפיכך, עתרה הסניגורית להסתפק בענישה מותנית. 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 1מעיון בפסיקת בתי המשפט במקרים דומים של פגיעה בפרטיות, ניתן למצוא רמת ענישה מגוונת 

 2אי הרשעה ועד מאסרים בפועל ממושכים, בהתאם לחומרת העבירות, ריבויין ונסיבות  הנעה בין

 3 הנאשמים:

 4( בעניינו של נאשם שהציץ 10.8.17) מדינת ישראל נ. זארוק 10180-18-11ב"ש( -וכך, בת"פ )שלום

 5למקלחת בעת שהתקלחה בה המתלוננת, בשל העדר עבר פלילי ונסיבות אישיות שפורטו בתסקיר, 

 6 אי לקיחת אחריות, בוטלה הרשעת הנאשם והוא נדון לשל"צ, פיצוי והתחייבות. ולמרות

 7 

 8(, בעניינו של נאשם נעדר עבר 0.2.17) מדינת ישראל נ' אברהם 10-11-.0700פ"ת( -ת"פ )שלוםב

 9ייד מעבר נ, וצילם אותה באמצעות טלפון נשיםפלילי, אשר נכנס אחרי המתלוננת לשירותי ה

 10 בעקבות תסקיר חיובי והשתלבות בהליך טיפולי, בוטלה הרשעתו בין התאים, למחיצה ש

 11 והוא נדון לשל"צ ופיצוי. באותו גזר דין אוזכרו מספר מקרים דומים, שהסתיימו באופן דומה.

 12 

 13(, בעניינו של נאשם שהציץ 72.1.11) מדינת ישראל נ. אברהם 7200012ראשל"צ( -בת"פ )שלום

 14לשירותי הנשים במכללה למנהל, בעת שהמתלוננת שהתה בתא השירותים, וניסה להציץ עוד 

 15פעמיים לתאי שירותי נשים, אשר בעברו עבירה של מעשה מגונה, נסיבותיו האישיות קשות, והוא 

 16 נאי, קנס ופיצוי.נמצא לא מתאים לריצוי מאסר בעבודות שירות, נגזרו עליו מאסר על ת

 17יצוין, כי בערעור נקבע, כי היה מקום להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אך בשל כליאתו בינתיים 

 18 בגין אירוע אחר, ולאור חלוף הזמן הרב, הוחלט להגדיל רק את עונש המאסר המותנה.

 19 

 20עבר פלילי,  (, בעניינו של נאשם נעדר0.0.11) נ' פרכי דינת ישראלמ 1700-18ת"א( -ת"פ )שלוםב

 21המתפקד ברמה שכלית גבולית, אשר נכנס לשירותי הנשים בתחנה המרכזית בת"א והציץ לעבר 

 22המתלוננת ששהתה באחד התאים, ולאחר שהוגשו תסקירים הממליצים על פיקוח שירות המבחן 

 23 וטיפול, הוטלו מאסר על תנאי, צו מבחן וקנס סמלי.

 24 

 25(, בעניינו של נאשם שהציץ לתא .12.17.1) קומבוזמדינת ישראל נ.  7781010ם( -י-בת"פ )שלום

 26שירותי הנשים בו שהתה המתלוננת , לאחר שטיפס על מושב אסלה בתא הסמוך, אשר בעברו עבירה 

 27של מעשה מגונה, והוא סובל ממחלת נפש, לאור הסדר טיעון בין הצדדים ותסקיר שירות המבחן, 

 28 הוטלו מאסר על תנאי וקנס.

 29 

 30בר בנאשמים סדרתיים, שביצעו עשרות עבירות של פגיעה בפרטיות, הצצה במקרים אחרים בהם דו

 31 8.10018וצילום של מתלוננות, הוטלו עונשי מאסר בפועל ארוכים ומשמעותיים )ראו למשל ע"פ 

 32שנות מאסר בפועל, על נאשם בעל עבר פלילי מכביד,  17(, שם הוטלו 72.8.11) פלוני נ. מדינת ישראל
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 1 אפרתי נ' מדינת ישראל 11811010ירות נוספות של מעשים מגונים, או בש"פ אם כי שם דובר גם בעב

 2(, שם נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור, על החלטת בית המשפט המחוזי להחמיר 18.1.10)

 3מאסר, בגין עבירות דומות ועבירות נוספות של הסגת גבול, שיבוש הליכי משפט  חודשי 01 -בעונש ל

 4 והאזנת סתר(.

 5 

 6לעונשי  נאשמים נשפטובהם יננו, אמנם אין מדובר במקרה המתקרב לאותם מקרים חמורים שבעני

 7 מאסר ממושכים, אך גם לא ניתן לומר כי מדובר במקרה קל, המצדיק הסתפקות בענישה מותנית.

 8 

 9מכתב האישום עולה, כי אין מדובר במקרה חד פעמי, אלא במקרים חוזרים ונשנים שבהם הפר 

 10את זכותן של המתלוננות לפרטיות, פלש למרחב בטוח השמור לנשים בלבד, והציץ הנאשם ברגל גסה 

 11 למתלוננות ברגעים אינטימיים, בהן גופן חשוף, לצורך סיפוק יצרו.

 12 

 13יתרה מכך, מהרשעתו הקודמת עולה, כי הנאשם החל בהתנהגותו הנלוזה עוד בהיותו קטין, וכי הוא 

 14רון שבו העז וניסה לפתוח תא שירותים נעול באמצעות הגביר והסלים את התנהגותו עד לאירוע האח

 15 מברג.

 16 

 17אינני רואה כל נסיבה לקולא בכך שלא היה מגע בין הנאשם לבין המתלוננות, שכן די במעשיו של 

 18 הנאשם כדי לפגוע בתחושת הבטחון שלהן.

 19 

 20ה אין ספק, כי יש לזקוף לזכות הנאשם את הודייתו המיידית, והעובדה שבכך הוא חסך טראומ

 21, הוא הודה וקשר עצמו גם 7111נוספת מהמתלוננות, וכן את העובדה שבעת חקירתו במשטרה בשנת 

 22 , ואשר יתכן כי לולא הודאתו, תיקים אלו היו נשארים סגורים.7118לאותם מקרים קודמים משנת 

 23 

 24 יחד עם זאת, לאור ריבוי העבירות, עברו הפלילי של הנאשם, הן בעבירה שבוצעה בנסיבות דומות

 25והן בעבירה של החזקת סכין, לאור ההסלמה שנצפתה באירוע האחרון שבו הוא הצטייד מראש 

 26במברג, ניסה להכנס לתא שבו שהתה המתלוננת, וזו אף נאלצה להאבק עמו על פתיחת דלת התא, 

 27 אין מנוס אלא להטיל עליו ענישה מוחשית.

 28 

 29לשתף פעולה עם הגורמים לכך יש לצרף את העובדה, כי בעודו משוחרר, הנאשם לא השכיל 

 30 כמפורט בתסקיר. הטיפוליים, ולא הסכים להצטרף לקבוצה לטיפול בעברייני מין

 31 

 32 
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 1 

 2 לאור האמור לעיל, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

 3 18.17.11חודשים.  מתקופת המאסר , ינוכו ימי מעצרו מיום   0מאסר בפועל למשך  .1

 4 .70.1.17ועד 

 5 

 6 חודשים.    2מאסר על תנאי לתקופה של   .7

 7שנים מיום שחרורו, יעבור הנאשם עבירה  0המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של 

 8 נוספת בה הורשע או כל  עבירת מין. 

 9 

 10תשלומים חודשיים שווים ורצופים,  0למתלוננת  פ.א., אשר ישולם  ב ₪   1,011פיצוי בסך  .0

 11 , יימסרו על ידי המזכירות לאמו של הנאשם על פי בקשתה.. שוברי הפיצוי 10...1החל מיום 

 12 לא ישולם אחד התשלומים במועד, הסכום כולו ייגבה כקנס. 

 13 

 14שלא לעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע, ₪  0,011הנאשם יחתום היום על התחייבות בסך  .0

 15 ימים. 01או  כל עבירת מין למשך שנתיים מיום שחרורו. לא יחתום, ייאסר למשך  

 16 

 17 העתק הפרוטוקול יועבר לשירות המבחן ולממונה על עבודות השירות.

 18 לבימ"ש מחוזי ב"ש. יום מהיום 44זכות ערעור תוך 
#<4># 19 

 20 
 21 במעמד הנוכחים. 1411211123, י"ז שבט תשע"גניתנה והודעה היום 

 
 

 שופטת, שלו גילת
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 27 חיון אורית ידי על הוקלד




