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 יעל אנגלברג שה� שופטתבפני: כבוד ה

  מר יאיר טבת 	נציג ציבור (עובדי�) 
  מר דב אבדור 	נציג ציבור (מעבידי�) 

  

  פלונית  : תתובעה
 נדב דלומי עו"ד ע"י ב"כ

  

                                                         	 

  אלמוני  : נתבעה
ישראלי דניאל עו"ד ע"י ב"כ  

  

  פסק די!

  

ולתשלו! זכויות סוציאליות  1998� לפנינו תביעה לפיצוי מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

 שונות.

 

  רקע עובדתי

  

כעובדת סיעודית בשירות חברת "משמרות שירותי כוח התובעת, אזרחית מולדביה, שימשה   .1

שובצה התובעת לעבודה  12/09"). במחצית חודש משמרות" �(להל  אד! וסיעוד בע"מ"

   ")."הנתבע �אצל הנתבע (להל

  

  .19.1.10עבודת התובעת הסתיימה ביו!   .2

  

בגי תקופת התובעת עתרה בכתב תביעתה לתשלו! הפרשי שכר וזכויות סוציאליות שונות   .3

בגי מעשי הטרדה מינית )  300,000עבודתה אצל הנתבע וסיומה וכ לפיצוי בשיעור של 

אשר לטענתה נעשו כלפיה על ידי הנתבע. בהמש� תוקנה התביעה ונתבע במסגרתה פיצוי 

  בגי מעשי ההטרדה המינית בלבד.

 

�דנאל" (להל העובדת בחברת כוח האד! " א.מטע! התובעת העידו היא עצמה, הגב'   .4 

עובדת  ל.הגב'  "),.הגב' ה" � , עובדת סוציאלית ב"מט"ב" (להל .ההגב'  "),.הגב' א"

 ").להגב' " �ורכזת ועדת הסיעוד בעיר (להל  ...סוציאלית במחלקה לקשיש שבעיריית 

�המטפלת בנתבע (להל  פ."). מטע! הנתבע העידו הוא עצמו, הגב' הגב' ז." � (להל ז. והגב'  

�", לעיתי! מכונה על ידי הצדדי! ב. הגב'" �, עובדת "משמרות" (להל ב."), הגב' הגב' פ." 

  ").מר ב." �(להל  ב.") ומר ..."
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 טענות הצדדי�

  

לטענת התובעת, הטיל עליה הנתבע מורא ועשה בה מעשי! חמורי! המהווי! הטרדה   .5

1998�הטרדה מינית, התשנ"חמינית, שבגינ! היא זכאית לפיצוי הקבוע בחוק למניעת   (להל

�"). לטענתה, כפה עליה הנתבע, בי היתר, החוק למניעת הטרדה מינית" או "החוק" 

קיומ! של יחסי מי, שימוש באביזרי מי, לבוש מבזה וצפייה בסרטי! פורנוגרפיי!. עוד 

השפיל  טוענת התובעת, כי הנתבע הרבי, לה והכאיב לה, כלא אותה בביתו, חילל את גופה,

  את רוחה ורמס את כבודה. 

 

הנתבע הכחיש מכל וכל את טענות התובעת. לטענתו, מדובר בתביעת עובדת זרה כנגד   .6

מעסיק, מעשה שהפ� לדבר שבשגרה לאור מטרת העובדי! הזרי! המגיעי! ארצה לתקופה 

קצובה ומבקשי!, לעיתי! בדרכי! לא ישרות, להרוויח כס- רב ככל שנית תו� ניצול 

ערכת המשפט, בתי הדי והמעסיקי!. הנתבע טוע כי הוא אד! קשיש וחולה המנסה מ

לחיות את ימיו האחרוני! בכבוד והוא חש כקורב אשר התובעת מנסה להתעשר על חשבונו 

  בטר! תעזוב את האר,.

  

הנתבע הוסי- וטע כי הוא חסר מסוגלות פיזית לבצע את המעשי! המיוחסי! לו על ידי 

  טענות התובעת ה עלילה חסרת יסוד. התובעת וכי 

  

טענה נוספת בפי הנתבע היא, כי בטר! הגישה את התביעה כנגדו היה על התובעת למצות 

  כמעסיקתה. מול "משמרות" המשמשתהליכי! מוקדמי! אל 

  

עיקר המחלוקת בי הצדדי! נוגע לשאלת התרחשות! של אות! מעשי! מבזי! ומעשי!   .7

לנתבע, וכפועל יוצא משאלה זו, שאלת הפיצוי הראוי שלו זכאית מיניי! שהתובעת מייחסת 

  התובעת בגינ!.

 

  המסגרת הנורמטיבית

  

הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, האוסרות ביצוע כל מעשה של הטרדה מינית,   .8

�מגדירות "הטרדה מינית" כ�    

  
  הטרדה מינית היא כל אחד ממעשי� אלה:  (א)  .3"

לחוק  428כמשמעותה בסעי* סחיטה באיומי�,   )1(
העונשי!, כאשר המעשה שהאד� נדרש לעשותו הוא 

  בעל אופי מיני;
 349	 ו 348מעשי� מגוני� כמשמעות� בסעיפי�   )2(

  לחוק העונשי!;
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאד�   )3(

אשר הראה למטריד כי אינו מעוני! בהצעות 
  האמורות;
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   מופנות לאד�, המתמקדותהתייחסויות חוזרות ה  )4(
במיניותו, כאשר אותו אד� הראה למטריד כי אינו 

  מעוני! בהתייחסויות האמורות;
התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד� ביחס   )5(

  למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
), 4) או (3הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (  )6(

אות המשנה (א) עד המופנות למי מהמנויי� בפסק
(ז), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, ג� 
א� המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוני! 

  בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
  

  לקטי! או לחסר ישע ...   (א)
למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי,   (ב)

  רפואי ... 	רפואי או פארה
ד� , ולאלעובד במסגרת יחסי עבודה  (ג)

תו/ ניצול מרות  	  בשירות במסגרת שירות
  או בשירות;ביחסי עבודה 

לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ג, שאינו   (ד)
  קטי!, תו/ ניצול יחסי מרות בלימודי�;

תו/ ניצול יחסי  	לתלמיד או לסטודנט, ...   (ה)
  מרות בתעסוקה או ניצול תלות;

תו/ ניצול יחסי מרות או תלות,  	לאד�   ( ז)
  רת הדרכה או ייעו0 של כה! דת ... ."במסג

  י.א.ש.). �(ההדגשה שלי   

 

 178/06(ע"ע ההלכה הפסוקה קבעה כי בגדר "הטרדה מינית" יש לראות א- מעשי אונס   

  .)4.11.10, נית ביו! אלמוני 	 פלונית 

   

  ה כ ר ע ה

  

  תקופת העבודה

  

והועסקה כמטפלת סיעודית אצל  31.1.08כי הגיעה לישראל ביו! מעדות התובעת עולה,   .9

שלושה מטופלי!. אצל שניי! מהמטופלי! סיימה את עבודתה בשל פטירת! ואילו אצל 

  המטופלת השלישית הסתיימה עבודתה בשל חשד לגניבה שהועלה כלפיה. 

  

באשר לעבודת התובעת אצל הנתבע הרי שזו ארכה כשלושה שבועות בלבד. הצדדי! 

(כטענת התובעת)  23.12.09ו החלה לעבוד, הא! היה זה ביו! חולקי! על המועד המדויק שב

), אול! אי מחלוקת כי התובעת סיימה את (כטענת הנתבע 28.12.09או שמא היה זה ביו! 

  , בעזבה את מקו! העבודה. 19.1.10עבודתה אצל הנתבע ביו! 

 

יא עומדת על וכי משה 28.12.09טענת הנתבע היא כי התובעת החלה לעבוד בשירותו מיו!   .10

הרי שאי לית כל  ,23.12.09טענתה שלפיה האירועי! החלו חמישה ימי! קוד! לכ, ביו! 

אמו בגרסתה. טענתו של הנתבע מבוססת על הסכ! העבודה האישי שנחת! בי הצדדי! 
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מדווחי! ימי העבודה של  ח "משמרות" שבו) וכ על דו"2נ/( 28.12.09והנושא את התארי� 

  ).1נ/בלבד ( 1.1.10התובעת אצל הנתבע מיו! 

  

ועד  24.12.09בחקירתו במשטרה ציי הנתבע, כי התובעת עבדה בשירותו מיו!  �אלא מאי?   .11

 ע! גב' ב.) וג! בעימות במשטרה 14.12.10; חקירה מיו! 38שורה  1עמ'  16(ת/ 18.1.10ליו! 

). 90שורה  14(ת/ 24.12.09י התובעת הגיעה לעבוד בשירותו ביו! ציי הנתבע כ 9.1.11מיו! 

זאת ועוד, לאחר שבחקירתו הנגדית עומת הנתבע ע! גרסתו במשטרה השיב, כי אי הוא 

  לפרוטוקול).  20שורה  86" (עמ' עכשו יש לי ספקותיודע את התארי� וכי "

  

 26.12.09אצל הנתבע ביו! שהעידה מטע! הנתבע, גרסה כי התובעת החלה לעבוד  הגב' ב.  

לפרוטוקול). לגרסתה,  68, מספר ימי! לפני ראש השנה האזרחית (עמ' 27.12.09או ביו! 

אינו משק- את מועד  ,1.1.10החל מיו!  1/10המדווח על ימי עבודה בחודש  1נ/הדו"ח 

תחילת עבודת התובעת בפועל, אלא רק את מועד תחילת זכאות הנתבע לקצבת סיעוד. 

על בסיס היתר שנית לנתבע להעסקת עובד  1/10לדבריה, התובעת הועסקה קוד! לחודש 

 67זר ללא קשר לזכאותו לסיעוד, ושכרה של התובעת שול! ישירות על ידי הנתבע (עמ' 

  לפרוטוקול). 

  

משלא נתמכה גרסתו המאוחרת של הנתבע שלפיה החלה התובעת לעבוד אצלו ביו!   .12

בכל ראיה שהיא, ומשהוא עצמו טע אחרת בחקירתו במשטרה, אי לגרסה זו כל  28.12.09

יסוד. לפיכ�, אנו מקבלי! את גרסת התובעת, שעל פיה החלה עבודתה אצל הנתבע ביו! 

23.12.09 .  

 

  ו?הא� אירע 	מעשי האונס 

  

13.   כבר בראשית הדברי! נציי, כי הדברי! שהובאו בפנינו חשפו מסכת התעללות קשה בי

מטופל לבי מטפלת זרה אשר באה לסעוד אותו בחוליו כאשר המטופל מנצל באופ ציני 

ואכזרי את יחסי המרות שביניה!, ואת מעמדה המוחלש של התובעת בהיותה עובדת זרה 

  ה שאליה הגיעה על מנת לנסות ולהתפרנס בכבוד. שאינה בקיאה במהלכי המדינ

    

  וכיצד התנהלו הדברי!?

   



  
  בית די אזורי לעבודה בבאר שבע

  10	05	13799 ס"ע  
  

 26מתו�  5

  גרסאות הצדדי�  א.

  

הודיעה לה הגב' לדבריה,  .23.12.09כאמור, לטענת התובעת, החלה לעבוד אצל הנתבע ביו!   .14

כשנכנסנו " �, כי מצאה עבורה מקו! עבודה ושתיה יחד נסעו לביתו של הנתבע. לגרסתה ב.

שאלה אותו א� אני מתאימה לו והוא אמר זה טוב. הוא הסתובב סביבי  י.א.ש] �[הגב' ב. ... 

שחזרתי אליו הוא לקח את הדברי� שלי וש� אות� בחדר ואמר לי  .ואמר משהו טוב ...

הוא קנה בקבוק וודקה ופיתות.  בואי נצא החוצה, יצאנו החוצה והוא קנה לי זר פרחי� ...

ובסדר. ביו� השני הוא נת! לי כס* וביקש שאל/ לקנות ע0 אשוח  באותו יו� היה הכל טוב

24�18לפרוטוקול, שורות  29" (עמ' בשביל הסילבסטר .(  

     

לגרסת התובעת, כבר בערב השני לשהותה אצל הנתבע, החלו מעשי ההטרדה המינית ִמִצדו.   .15

�וכ� העידה   

  

הלכתי והסתכלתי קצת טלוויזיה ות. ... אני הלכתי לחדר שלי "
אני מתעוררת ומרגישה אותו שוכב עלי.  02:00אחר כ/ בשעה לישו!. 

הוא היה ערו� תפס אותי בצוואר כאשר שאלתי מה אתה עושה 
  .. .תשחרר אותי, הוא ענה שאני קניתי אות/ את כלבה שלי

אני אמרתי לו שאני אל/ ואתקשר לחברה. הוא ק� והל/ לחדר שלו. 
אני כבר לא יכולתי להירד� ולא יכולתי להתאושש ואחר כ/ לקראת 

הוא הבוקר הוא קרא לי לחדר שלו וחשבתי שהוא רוצה להתנצל אבל 
 30(עמ' " אמר לי שא� משהו ידע ממה שקרה, ל/ לא יהיה טוב

19, 9�6לפרוטוקול שורות �  י.א.ש.). �ההדגשה שלי ; 21

   

25�23שורות  30בהמש�, סיפרה התובעת, הגיעו מעשיו של הנתבע עד כדי מעשי אונס (עמ'  .(

שעות הוא יישלח אותי  24תו/ ואול! היא פחדה להתלונ על כ�, שכ הנתבע אמר לה ש"

הכניסה לפרוטוקול) או ידאג ל 28�27שורות  50וכ ראו עמ'  5שורה  33" (עמ' בחזרה הביתה

 .נ). על כ ג! בהמש�, כאשר כבר אזרה מעט עוז לספר לחברתה 16�15שורות  35לכלא (עמ' 

על הקורות אותה, היא המעיטה מחומרת המעשי! ורק סיפרה כי הנתבע מטריד אותה (עמ' 

). התובעת אישרה כי הנתבע לא מנע ממנה באופ פיזי לעזוב 5שורה  34עד עמ'  28שורות  33

 21שורה  35" (עמ' זה היה מספיקנקט רק איו! מילולי, ואול! לדבריה " את ביתו אלא

שציינה כי התובעת  ,הגב' ז.עת אושרה ג! בעדותה של לפרוטוקול). תחושת פחד זו של התוב

פחדה מהנתבע ג! לאחר שעזבה את ביתו וכי בשל כ� א- סירבה לפנות לבית החולי! או 

  לפרוטוקול). 8�5שורות  45למשטרה (עמ' 

  

התובעת טענה, כי הנתבע נהג כל הזמ לצבוט אותה עד כי גר! לה לסימני! כחולי! בידיה   .16

שציינה כי על כפות ידיה של  הגב' ז.גרסתה נתמכה בעדותה של ). 17�16שורות  36(עמ' 

התובעת ועל זרועותיה היו כתמי! כחולי! וכ� ג! על גבי הגב והחזה ומששאלה לפשר 

 45הסימני!, השיבה לה התובעת כי אלה סימני צביטות והתעללות של הנתבע בה (עמ' 

  לפרוטוקול).  2שורה  46עמ'  �  15שורה 
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לאחר שהגיעה לבית הנתבע בשעות הבוקר באשר למעשי האונס, סיפרה התובעת, כי יומיי!   

המוקדמות, ארע אירוע האונס הראשו וכי בהמש� נאנסה על ידי הנתבע ג! פעמיי! או 

� שלוש ביו!. וכדבריה בתצהיר עדותה הראשית   

  

התחיל  ....שלי, ימי� באמצע הלילה, כשאני ישנה בחדר  3בחלו* "
לגעת בי. הוא שכב עלי. מש/ תפס לי בגרו! ואמר לי שהוא קנה אותי. 
הייתי בהל� מוחלט. שכבתי במיטה רועדת. פחדתי מאוד. בחלו* 
שעתיי� הוא קרא לי לחדר שלו. חשבתי שהוא רוצה לבקש סליחה. 
.... עמד ולבש תחתוני� בלבד. מיד כשנכנסתי לחדר הוא דח* אותי 

יל ללקק אותי, לנשק, לחבק, למשו/ בשיער, על המיטה. הוא התח
לחנוק ובסו* הוריד לי את הבגד התחתו! ואנס אותי. הייתי בשוק 
טוטאלי. כמו אב!. לא יכולתי בכלל להתנגד. כאילו אי! לי כוח בגו*. 

. גמר, ניסיתי ...מעבר לכ/, הוא חנק אותי ולא היה לי אוויר. אחרי ש
לא מצאתי את המפתח לצאת מהבית אבל הדלת היתה נעולה ו

(סעיפי! . הוא שמר את המפתח מתחת לכרית שלו)" ..(שהיה אצל 
15�  לתצהיר התובעת). 22

  

 התובעת הוסיפה וסיפרה כי הנתבע רכש בעבורה לבוש אינטימי, עשה שימוש באביזרי מי

  והכריח אותה להשתמש בה! וכ חש- אותה לסרטי! פורנוגרפיי!. 

  

אופ גור- את כל טענות התובעת, ה לגבי מעשי האונס, ה לגבי כאמור, הנתבע הכחיש ב  .17

  מעשי ההטרדה המינית בי הפיזית, בי המילולית, בי בחשיפה לסרטי! פורנוגרפיי!.

 

העובדה כי הינו קשיש וחולה ואי הוא  �האחד הנתבע מבסס הגנתו בעיקר על שניי!.   

התובעת ה בשל מוגבלויותיו הפיזיות,  מסוגל לבצע פיזית את המעשי! המיוחסי! לו על ידי

טענות לעניי העדר אמינות  �השני ה בשל הפער בי מבנה הגו- שלו לבי זה של התובעת. 

  התובעת. 

  

לטענת הנתבע, אי כל יסוד לטענות התובעת כלפיו שכ מצבו הפיזי כלל לא איפשר לו לבצע 

אל מול התובעת שהיא אישה את המעשי! המיוחסי! לו ובוודאי כאשר מעמידי! אותו 

  בריאה וחזקה. 

  

  לא מצאנו מקו! לית אמו בגרסתו זו של הנתבע. 

  

  מצבו הפיזי של הנתבע  ב.

  

מעדויות שהובאו בפנינו עלה כי הדר� שבה בחר הנתבע להציג עצמו בפנינו בהגיעו לאחד   .18

מחו, לאול! בית הדיוני! בעודו יושב בכיסא גלגלי!, אינה תואמת את הדר� שבה התנהל 

  הדי בתקופת עבודתה של התובעת ולאחריה. ונפרט.
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"ראיתי איש  � בתצהיר עדותה הראשית סיפרה התובעת כי כאשר הגיעה לביתו של הנתבע   .19

מבוגר אבל חזק. ראיתי אד� שיכול לעשות הכל. מדובר באד� עצמאי לחלוטי! בכל 

הרמות. הוא בישל לעצמו. הוא התקלח לבד הוא הל/ לשירותי� לבד. הוא כיבס ותלה 

8�6(סעיפי! התהל/ באופ! חופשי בבית. לפעמי� ש� מוסיקה ורוקד"  ....כביסה.  

  לתצהיר התובעת).

  

� ית סיפרה התובעת בהקשר זה כי בחקירתה הנגד  

  

"ש. אמנ� אני לא יודע אי/ נראית אז, אבל שאני מסתכל עלי/ ועליו, 
  אני לא מאמי! שנית! להדו* אות/?

 נראה כפי שהוא נראה היו�.  .. לא.ו ק"ג 87ת. אז שקלתי 

ש. אני אומר ל/ שהנתבע שבאת אליו זה היה כמה ימי� שהוא חזר 
  מאשפוז מבית החולי�?

אז היו לו כוחות רבי� והוא היה יכול לחנוק אותי (העדה בוכה).  ת.
 60עמ'  � 29לפרוטוקול, שורה  59(עמ'  "מה אני יכולה עוד להוסי*?

  ). 1שורה 

 

�ובהמש�      

  
ש. מבירור שערכתי ע� מספר עובדות הנתבע חזר הביתה שהוא ע� "

דיוק טיטולי� וחולה מאוד ושהוא חלש וזאת כאשר הגעת אליו, מה ב
  היה מצבו של הנתבע?

ת. הוא היה במצב טוב, לא היו לו שו� טיטולי�, הוא שתה וודקה עד 
 60(עמ'  "הערב עד מצב שלא יכול היה להגיע למיטה אפילו.

13�10שורות  לפרוטוקול,.(  
 

  
הוא עומד ֵאית!. העידה כי פגשה בנתבע בעומדה בסמו� אליו בתור בבנק וכדבריה " הגב' א.  .20

7�6שורות  12(עמ' הוא לא נעזר במקל, לא נעזר במטפלת שלו הוא עמד יפה מאוד".  

 . ג! העדה מטע! הנתבע, הגב' ב.)24" (ש! שורה הוא היה פול אנרגיותלפרוטוקול) וכי "

העידה כי פגשה בנתבע בעת שהגיע ע! התובעת למשרד הפני! והוא נראה הול� על שתי 

). ואילו הנתבע עצמו בתצהיר עדותו 5�2שורות  73ובעת אוחזת בזרועו (עמ' רגליו כאשר הת

 בבנק וכי עמד על שתי רגליו אלא שלטענתו לווה על שית לא הכחיש כי פגש את הגב' א.הרא

  לתצהיר הנתבע). 31ידי מטפלת ישראלית אשר אחזה בידו (סעי- 

  

ו מצד אחד גבר מבוגר וצנו! אשר אכ, בהסתכלות חיצונית על שני הצדדי! מצאנו לפנינ  .21

הובא לבית הדי בעודו יושב בכיסא גלגלי!. כמו כ, ציר- הנתבע תיק רפואי עב כרס 

המפרט תחלואי! רבי!. מנגד, ניצבה התובעת שבמבט חיצוני נראתה אישה חזקה ובריאה 

  בגופה. 

 

תובעת אלא שבמראה עיניי! לא די, ואי לומר כי באפשרות הפיזית הלכאורית של ה

להתנגד למעשי! המיוחסי! לנתבע יש כדי להכריע לגופו של עניי בשאלת עצ! התרחשות! 
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או אי התרחשות! של מעשי! אלה. בידוע הוא, כי אי ביכולת פיזית לבדה להתנגד למעשי! 

כדי להעיד בהכרח על היל� נפשי המאפשר זאת ומהימני! עלינו דברי התובעת בהקשר זה 

כאשר אומרי� ל/ כל יו� שאת זבל, " �ת הכח להתנגד למעשי! שכ שלפיה! לא היה בה א

את כבר לא יכולה לחשוב על שו� דבר אחר ... הוא היה אומר לי שאי! לי א* אחד כא! וא* 

לפרוטוקול). ועוד יוזכר בהקשר זה הל� הרוח שהיה  23�21שורה  58" (עמ' אחד לא יאמי! לי

חשש תמידי כי א! תתנגד לדרישות  �שתמציתו מנת חלקה של התובעת, כפי שפורט לעיל, 

  יאונה לה רע על ידי הנתבע. � הנתבע או א! תספר למישהו על הקורות אותה 

  

יצוי, שהנתבע עצמו בחקירתו הנגדית ציי כי התקלח בעצמו וכי לא נעזר בתובעת בשימוש   

) וכ בהקלטות (שלגביה! נתייחס בהמש�) נשמע הנתבע 27�24שורות  80בשירותי! (עמ' 

  ...".."אני רוצה לרקוד... לרקוד ע� כשהוא אומר 

  

רבות, הוא לא היה מוגבל מהדברי! עולה כי א- שאי חולק שהנתבע סובל ממחלות   

  בהתנהלותו בבית ומחוצה לו, וזאת בניגוד למצג שניסה להציג בפנינו.

  

  יכולתו (הפיזית) של הנתבע לבצע את המעשי� המיוחסי� לו  ג.

  

הנתבע הוסי- וטע כי בשל מחלותיו ומוגבלויותיו, אי הוא מסוגל לבצע את האקטי!   .22

  אנו כי יש לדחות. המיניי! המיוחסי! לו. א- טענה זו מצ

  

שלוש ביו! וכ� השיבה �התובעת העידה שוב ושוב כי מעשי האונס בוצעו בה א- פעמיי!  .23

�לשאלות ב"כ הנתבע בחקירתה הנגדית    

  

ש. למרות כל התיעוד הרפואי ולמרות שגרת איתו וראית אותו, את 
מספרת על כל מיני תעלולי� ודברי� שנעשו ל/ שלא ברור שבחור ב! 

  ול לעשות מה שאת אומרת?יכ 30

ת. כל הבעיות הרפואיות שלו זה רק על הנייר מה שהיה במציאות 
7�5שורות  59(עמ'  (התובעת בוכה), רק אלוהי� יודע..( 

  

�ובהמש�      
  

ש. חו0 מפע� ראשונה שאת מתארת בצורה כללית שהיית אצל עור/ 
הדי! דלומי ונתת את הדברי� באופ! כללי, בתצהיר לא ראיתי 
הסברי� על מקרי� נוספי� אלא על מקרה אחד ועליו בנית את הכל, 
מדוע את לא מדברת על מקרי� נוספי�, מה קרה במקרי� אחרי� 

  לאחר האונס הראשו! הנטע!?

ת. (העדה בוכה) כל פע� לאחר המקרה הזה הוא אנס אותי, כל פע� 
 שהיה עומד לו.

  ?כמה פעמי� ביו�ש. 

  .לפעמי� פעמיי� לפעמי� שלושת. 

באותה תקופה לאחר אשפוזי�  75את מאמינה שאנו נאמי! שבגיל ש. 
  ?ע� כל המחלות הוא יכול לעשות פעמיי�, שלוש ביו�
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הוא התעלל בי. ת. (התובעת מסתירה פניה ובוכה, הורידה את ידה) 
  כ!. 

  ש. שלוש פעמי� ביו�?

  ת. כ!.

  ש. מה הוא סוס הרבעה?

; 2שורה  61עמ'  � 22שורה  60(עמ' ת. אני לא יודעת. תשאל אותו. 
  י.א.ש.) �הדגשות שלי 

  

�וכ העידה לגבי מעשי! מיניי! נוספי! כי      

  

ש. טענת בתצהיר/ ובמקומות אחרי� כל יו� אנסו אות/, פעמיי� 
ביו�, בבוקר, בערב באמצע מתי שהוא רצה, שלוש פעמי� ביו� הוא 

  אנס אות/?
מיטה ולמצו0 לו." אצלו ב 06:00ת. כ!. הייתי צריכה להיות משעה 

26�24שורות  35(עמ' ( 

  

מעבר לעובדה כי ככלל עדותה של התובעת עשתה עלינו רוש! מהימ, וא- שהייתה נסערת 

בעת מת העדות וזו לוותה בלא מעט פרצי בכי, ניתנה עדותה באופ סדור, עקבי ותוא! את 

נתמכה ג! גרסאותיה ה במשטרה, ה בתצהיר עדותה הראשית, הרי שגרסת התובעת 

בראיות נוספות. מנגד, ממכלול הראיות שהובאו בפנינו, מציג הנתבע התנהלות של אד! 

ערמומי ומניפולטיבי השולט בסביבתו על פי צרכיו וגחמותיו. כ� בהתנהלותו מחו, לכותלי 

.  בית הדי וכ� באופ שבו השיב בחקירתו בבית הדי

  

פנינו עלה כי הנתבע רכש כדורי ויאגרה. מהתיק הרפואי עב הכרס שהנתבע עצמו הציג ב  .24

שפגש את  לפנימשעומת הנתבע ע! העובדה כי נהג לרכוש כדורי ויאגרה, השיב כי היה זה 

התובעת. הנתבע הכחיש תחילה כי נהג ליטול כדורי! מסוג זה או כדורי סיאליס וזאת היות 

לפרוטוקול). בהמש� טע הנתבע, כי הכדורי!  5�1שורות  93והוא סובל מבעיה לבבית (עמ' 

15�14שורות  93(עמ'  לפני בתקופת אנו באנו ארצה"נרכשו לפני זמ רב וכדבריו ".(  

  

(יו! או  25.12.09), העלה כי ביו! 17ו ברישומי! הרפואיי! של הנתבע (ת/עקא, עי�דא

שהחלה התובעת לעבוד בשירותו) רכש הנתבע קופסת כדורי ויאגרה וכ  לאחריומיי! 

, רכש קופסת כדורי! נוספת. משהוצגה עובדה זו בפני 3.1.10בשבוע שלאחר מכ ביו! 

חברי� מסוימי� בריאי� ולא כדורי! עבור "הנתבע, שינה גרסתו וטע כי נהג לרכוש את ה

 93. ומשנשאל לשמותיה! של אות! חברי!, סירב להשיב (עמ' יכולי� לקנות זאת"

לפרוטוקול). משהמשי� ב"כ  11�6שורות  94לפרוטוקול וכ עמ'  27�24לפרוטוקול שורות 

�התובעת לעמת את הנתבע בנקודה זו, שינה האחרו את טעמו והשיב כי    

  

  ג� שאני לקחתי פע� אמרתי לאורולוג שלקחתי ולא עזר לי. "ת...
 ש. הוא עדיי! רש� ל/?

  ת. כ!. אבל אמרתי לקחתי ולא עזר לי.
  ש. למה לקחת, לאיזה צור/?

. אפשר לשאול את יש לי בת זוג שתהא בריאהת. לא בשביל זה. 
  הרופא שאמרתי לו שזה לא עוזר והוא אמר שזה מה שיש.
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ש. מה שמטריד אותי ע� הויאגרה חו0 מהעובדה שקיבלת בדיוק 
לאחר שבוע קופסה מה שמטריד אותי עוד יותר  ....בתקופה של 

, ראשונה נגמרת ואתה קונה שוב ויאגרה כאילו משהו השתמש בזה
אתה או חבר דמיוני של/ וגמר תו/ שבוע, לאחר שבוע קוני� שוב, 

  תסביר זאת?
. דבר כזה לא בשביל הגורילה הזאתאבל . אתה מבי/ אותית. 

הסירחו! שיש בה, לכלו/, א* אחד לא מוכ! למות ממחלת מי!, כל 
עמ' הזמ! היא מסתובבת ממקו� למקו�, אני אל/ ע� הדבר הזה." 

  י.א.ש)). �; הדגשה שלי 21 �  10שורות  94
  

אי הוא  מהאמור עולה כי גרסת הנתבע שלפיה אי הוא מסוגל לקיי! יחסי! מיניי! וכי  .25

משתמש כלל בכדורי הויאגרה עוברת מטמורפוזה הדרגתית, תחילה נטע כי הכדורי! 

נרכשי! בעבור חבר, אחר כ� נטע כי ה! אינ! יעילי! ועד שלבסו- עולה גרסה אחרת 

 ,לחלוטי שלפיה, השימוש הוא אכ של הנתבע א� ע! בת זוג אחרת שעד כה, וא- לאחר מכ

  או בפנינו.לא בא זכרה בראיות שהוב

  

על רקע האמור ועל רקע ראיות נוספות שיפורטו להל, לא מצאנו מקו! לית אמו בטענת   

הנתבע שלפיה נרכשו הכדורי! בעבור אד! אחר ורישומי! אלה (של רכישת שתי קופסאות 

ויאגרה בתו� שבוע ימי! מיד לאחר הגיעה של התובעת לבית הנתבע) עולי! בקנה אחד ע! 

  באשר לאופי ותכיפות היחסי! המיניי! שנכפו עליה.טענות התובעת 

  

  עדות הנתבע  ד.

  

מטבע הדברי!, הוכחת של טענות כגו אלה העולות בפנינו במסגרת תיק זה, קשות   .26

להוכחה. אלא שבפנינו הוצגו על ידי התובעת ראיות שונות המשתלבות כול לכדי מארג 

   מצויה בי היתר ג! בגרסאות הנתבע עצמו.כולל של גרסה אמינה וסדורה ואשר תמיכה לה

  

הנתבע הכחיש מכל וכל את גרסת התובעת. לדבריו, התובעת היא אישה מופקרת, מפוקפקת   .27

; עמ' 16�15שורות  81; עמ' 19שורה  79ודוחה שנהגה להשתכר מרבית שעות היממה (עמ' 

נתבע טע תחילה כי ) וטענותיה בדויות מראשית ועד אחרית. כאמור, ה18�16שורות  95

מצבו הגופני אינו מאפשר כלל וכלל קיומ! של יחסי! מיניי! וכ� א- טע במשטרה בעימות 

�) כאשר נשאל הנתבע 15שהתקיי! בי שני הצדדי! (ת/  

  

  .?...ש. אתה קיימת יחסי מי! ע� "    
  ת. לא.    
  ש. ג� לא בהסכמה?    
96�93(שורות ת. לא".     (  

  

הא! קיימת חוות דעת רפואית הקובעת כי אי הוא מסוגל לביצוע יצויי כי הנתבע נשאל 

המעשי! הנטעני! כלפיו וב"כ השיב, כי הציע לנתבע לגשת עימו לרופא למת חוות דעת כזו 

  לפרוטוקול). 38ואול! הנתבע סירב בטענה כי הוא מתבייש (עמ' 
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גרסה שלפיה  בהמש�, במסגרת חקירתה הנגדית של התובעת הועלתה על ידי הנתבע  .28

 7שורה  38התובעת היא זו אשר כפתה על הנתבע קיומ! של יחסי! מיניי! (עמ' 

  עקא, גרסת הנתבע בחקירתו הנגדית, לא הייתה עקבית. ונפרט.� לפרוטוקול). דא

  

�כ� טע בפנינו הנתבע כי   .29  

  

  ?היא ראתה אות/ עירו� אי פע�"ש. 
ת. אני? אני? את� חושבי� שהדור של/ זה הדור של אז. אנו ג� 

היא בשורט בא אד� זר אי! מכנסיי� קצרי�. זה מה שהתרגלנו. 
פע� אחת ביו� השני או השלישי באה אלי  הסתובבה עירומה.

ותפסה אותי בשתי הידיי� והיא כמו סוס לא נתנה לי לזוז וביקשה 
צה, אני רוצה תפסה אותי . אני רוממני דברי� שלא מקובלי� עלי

 בשתי ידיי�.

  ש. מה היא רצתה?
  ת. לא נעי� לי. תפסה לי את שני הידיי�, "יחצ'ו סקס". 

  ש. מה זה יחצ'ו?
�[גב' ב. לת. אתה רוצה לחזק את זה שאני מדבר רוסית? הלכתי  

ואמרתי לה תסתכלי על הידיי� שלי, מה היא עשתה לי, היא  י.א.ש.]
עמ'  � 28שורה  80(עמ' לי לגשת למשטרה."  עשתה לי כ/ וכ/, אמרה

  י.א.ש.). �לפרוטוקול; הדגשה שלי  5שורה  81
  

� ובהמש� סיפר כי     

  

"... לאחר מכ!, היא באה אלי א� מותר לי לספר, באה אלי ע� גומי 
הלכה לחדר שלה הביאה גומי וחומר סיכה ויעידו עלי שמיי� ואר0, 

, במשטרה צה אחריאמרתי לה שזה מגעיל אותי, היא היתה ר
ששאלו אותה בשביל מה את צריכה את התחתוני� האלה בשביל 
לעשות פרובוקציה. היא לא הפסיקה את הפרוייקט הזה של לתפוס 

  לפרוטוקול). 13�9שורות  81(עמ' אותי." 
  

וכ בעת שהושמעו לנתבע במסגרת חקירתו הנגדית, הקלטות שלטענת התובעת נעשו במועד 

�ביצוע מעשי האונס, השיב    

  

במיטה שומעי� אות/ מדבר על  י.א.ש] �[פלונית "ש. היית ע� 
  ?י.א.ש.] � [פלונית ואלמוני 

ת. היא אומרת שהייתי במיטה שלה ועשיתי, ש� שכבתי איתה 
 נכו!? 

ה היא אמרה, לא נשאל באיזה מיטה, מה היא אמרה, ש. לא משנה מ
  ?הא� היית� ביחד במיטה

  . א* פע� לא נכנסתי לחדר שלה.לא. לא ולאת. 
  ?היא לחדר של/ש. 
. היא מזדנבת אני דוח* אותה, היא באה כל הזמ!, אני דוח* אותהת. 

  איזה שפה היא מדברת?
  ?במיטה אצל/ בחדר ....הא� היית ע� ש. 

ת. היא באה ואני דוח* אותה. היא לא אסטטית, היא מגעילה אותי. 
אני לא רוצה אותה כל פע� היא מנסה, ע� הסיגריה כל הדברי�, 
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(עמ' , אני זורק אותה מהחדר חוזרת שוב ע� בגדי� אחרי�." בחדר
  י.א.ש.). �; הדגשה שלי לפרוטוקול 18�9שורות  95

  

הוא מסוגל לקיי! יחסי מי וכי מעול! לא קיי!  עולה מהדברי! כי תחילה טע הנתבע שאי

יחסי! שכאלה ע! התובעת, ג! לא בהסכמה. לאחר מכ שינה הנתבע את גרסתו וטע כי 

  התובעת ניסתה לכפות עליו מגעי! מיניי! וכי הוא דחה את נסיונותיה.

  

  ההקלטות  ה.

  

ונס וביקשה לראות התובעת הציגה בפנינו הקלטות שלדבריה נעשו בעת שאירעו מעשי הא  .30

  בה! ראיה התומכת בגרסתה. כ צרפה תמלול של ההקלטות. 

  

הנתבע התנגד להגשת ההקלטות והתמלול בטענה, כי אי כל ראיה שההקלטות מקוריות וכי 

אי ה יכולות להוות ראיה מהימנה. יתרה מזו, ב"כ הנתבע סירב להאזי להקלטות בטר! 

עומתה התובעת ע! תוכ ההקלטות. ע! זאת, הסתיימה חקירת התובעת, על כ לא 

אני משנתבקשה התובעת להסביר כיצד ידעה להקליט את מעשי האונס בזמ אמת, השיבה "

התור של/ הגיע, אז ידעתי  ...הייתי בחדר והוא התחיל לצעוק ולקרוא לי, היה צועק לי 

  לפרוטוקול).  21�20שורות  61(עמ'  בדיוק למה אני הולכת"

  

לפרוטוקול).  25שורה  95בתחילה טע הנתבע כי אי הוא מזהה את קולו בהקלטות (עמ'   .31

לפרוטוקול) ולבסו-  32�31שורות  95בהמש� ציי כי יש לו  ספקות לגבי זיהוי הקול (עמ' 

�השיב    

  
  "ש. אתה מזהה את הקול 

 לפרוטוקול). 27�26שורות  96(עמ' ת. לא באחוז גבוה." 

  

32.   נבחנה האפשרות לערו� בדיקה של זיהוי קול של הדוברי! בהקלטות, א� לאחר בתו! הדיו

 בחלק "לעניי! הקלטות והזיהוי קול לפי מרשי  �הפסקה הודיע ב"כ הנתבע בזו הלשו

, א/ מאחר ומדובר מהמקומות הוא יכול לזהות את קולו ובחלק מהמקומות יש לו ספק גדול

אני מוותר על הטענה ...  נוותר על זיהוי הקולאנו בהלי/ כספי שהוא לא יודע מה היא, 

8�4שורות  99." (עמ' אני מבקש אישור שהקלטות לא ערוכות בעניי! של זיהוי הקול, 

   י.א.ש.). �הדגשות שלי  לפרוטוקול;

  

הנתבע טוע, כי אי מקו! לקבל את ההקלטות שהציגה התובעת כראיה שכ היה עליה   .33

כי ההקלטות אינ "מבושלות" ולצר- לה! תמלול מקצועי.  לערו� בדיקה אותנטית להוכיח

לטענת הנתבע, ההקלטה עברה מספר גלגולי! כאשר התובעת הקליטה בפלאפו מש! 

העתיקה את הקבצי! למחשב ואז כביכול צרבה אות! על גבי הדיסק. לעמדת הנתבע, קבעה 

כהוכחה לדברי!  הפרקליטות כי ההקלטות חסרות כל ער� ראייתי ואי ה יכולות לשמש
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שאירעו במציאות ומשהתובעת עצמה סבורה כי ההקלטות ה הראיה החזקה עליה 

  מתבססת תביעתה ואמינות ההקלטה נשמטת, מתערער היסוד לתביעת התובעת כולה. 

  

אכ, הצדק ע! הנתבע כי התקליטורי! שהוצגו בפני בית הדי ה! העתק של קובצי מחשב   .34

התובעת ועל פניו, אי הקלטות עומדות בתנאי הקבילות  שהועתקו ממכשיר טלפו של

 169) 4פד"י ל"ח (שניר נ' מדינת ישראל,  869/81שנקבעו בפסיקה (ערעור פלילי מס' 

)). ואכ, הצדק ע! הנתבע כי לא הוצגה כל ראיה חותכת היכולה להעיד כי התקליטור 1984(

גיית מהימנות של ההקלטות, לא נער� בטר! הוגש לבית הדי, אלא שבבואנו לקבוע בסו

יוס*  7818/00ולאור המגמה הגוברת למעבר מבחינת קבילות ראיות לבחינת משקל (דנ"א 

)), ההוראות לעניי בחינת קבילות ה רק 2005( 653) 6פד"י נ"ט (אהרו! נ' אמנו! אהרוני, 

ו אחת הדרכי! שאותה יש לשקול כאשר המטרה הסופית היא "גילוי האמת". מקו! שב

קיימת ראיה חיצונית אחרת למהימנות! של עותקי השיחות, לא מ הנמנע כי די יהא 

  בראיה חיצונית זו כדי לאשש את מהימנות ההקלטה ולית לה משקל. 

  

  תמיכה זו נמצאה לנו בעדות הנתבע עצמו. ונבהיר.  

  

 משהושמעו ההקלטות לנתבע במסגרת חקירתו הנגדית ובה נשמעו אנחות כאב ובכי  .35

"כואב"), ניסה לטעו תחילה כי אי מדובר בקולו, כי  �(בשפה הרוסית  בולנה"והמילה "

הסיטואציות אינ מוכרות לו, כי אי הוא יודע הא! זה היה בחדרו או בחדרה וכי מעול! 

לא נגע בתובעת כשהיא עירומה. לאחר מכ אמר הנתבע כי מדובר בהתנהלות מכוונת של 

לבה, אי/ היא עושה זאת. איני יודע א� זה איתי או ע� מישהו "כ �התובעת ובהמש� אמר 

לפרוטוקול). במהל� הדיו הושמעו לנתבע קטעי!  16�15שורה  96" (עמ' אחר... היא זונה

�מהקלטות וניתנה לו אפשרות להגיב לתוכנ. וכ� השיב    

  
  "ש. היית ע� .... במיטה שומעי� אות/ מדבר על .... ו....? 

ת. היא אומרת שהייתי במיטה שלה ועשיתי, ש� שכבתי איתה 
  נכו!? 

ש. לא משנה מה היא אמרה, לא נשאל באיזה מיטה, מה היא אמרה, 
  ? הא� היית� ביחד במיטה

  . א* פע� לא נכנסתי לחדר שלה. לא. לא ולאת. 
  ש. היא לחדר של/? 

ת. היא באה כל הזמ!, אני דוח* אותה. היא מזדנבת אני דוח* אותה, 
  איזה שפה היא מדברת? 

  ?אצל/ בחדרש. הא� היית ע� .... במיטה 
. היא לא אסטטית, היא מגעילה אותי. היא באה ואני דוח* אותהת. 

כל פע� היא מנסה, ע� הסיגריה כל הדברי�, אני לא רוצה אותה 
  חדר חוזרת שוב ע� בגדי� אחרי�. בחדר, אני זורק אותה מה

, אומר הרבה פעמי� את שמענו אות/ בקלטת מדבר ע� ....ש. 
המילה "...." מדבר על עצמ/ בגו* שלישי וכ! על .... השיחה 

   התקיימה ביניכ�, נכו!?
  .  לא זוכרת. 

  ש. תשמע ותיזכר? 
  ת. שמעתי, הקול קול יעקב הידיי� ידי עשו. 

  שפט הזה?ש. מה אתה רוצה לומר במ
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  .ג� כא! אני לא מזהה את קולית. זאת אומרת 
  ש. אתה רוצה שנשלח זאת לזיהוי קולי? 

  ת. לא יודע מה צרי/ לעשות. 
  ש. א� אתה אומר זה לא הקול שלי, זה הדר/? 

, היא אישה יכולה להביא את הגבר.. הכל מתוכנ!, הכל מוקלטת. 
 הזה. היו� יודעת אי/ לשחק אותה כמו דודי שהיא שיגעה לו את

  והכל.  הכל מתוכנ! ע� עור/ הדי! שלה, ז...
  ? זה הקול של/ בשיחה או לאש. 
  . יש לי ספקותת. 

ש. נשלח לזיהוי קולי יעלה כמה שיעלה א� זה יהיה זיהוי של/ תהא 
בעיה א� אתה אומר כעת שלא, נשמיע ל/ עוד קטע אולי תזהה, 

  ? 41:27מפנה לקטע שני מדקה 
  ? בולנה מה פירוש המילהש. 
  . זה ברומניתת. 

  ש. זה כואב, לא? 
  ת. (הנתבע הרי� את הקול) טוב.  

  ? 41:27ש. מפנה לדקה 
ת. בחומר הרפואי שלי כל הגו* שלי הכל מרוסק, לא יכול לא לקו�, 

  קחו את החומר מבית החולי� ותחליטו לבד. 
  ש. ממשי/ להשמיע את הקטע משהו פה נאנח מכאב?

  . נהבכוות. (אנחות כאב)  
  ?  היא היתה אית/ ועשתה זאת בכוונהש. מה זאת אומרת בכוונה, 

  .שא� זה נכו!, אז היא עשתה זאת בכוונה. אני אומר יכול להיותת. 
  עד לסו* ההקלטה? 	 43:53ש. אני ממשי/ להשמיע את הקטע של 

אני לא ת. (אנחות כאב בהקלטה ובכי) כלבה, אי/ היא עושה זאת. 
. (המש/ אנחות כאב ודיבורי� ע� מישהו אחריודע א� זה איתי או 

  בהקלטה). 
  :55.24ש. אני משמיע את דקה 

  ת. היא זונה. 
   15:20 	ו 3:16דקה  10ש. אני רוצה להשמיע קטע אחרו! מקלטת 

  ת. (אנחות בקלטת)
דקות  15ש. אמרת שיש ל/ ספקות ועכשיו אחרי ששמענו יחד 

  ". ....שמתוכ! דקות רבות אתה מדבר ואתה מדבר על "
  ת. מי מדבר לא שמעתי בקול ר� 

  ש. שמעתי איתי את הקלטת 
   היא מבולבלת. אבל ג� השמיעה שלית. 
   אתה מזהה את הקולש. 
. אני זוכר אני לא זוכר א� זה היה אני בס/ הכל לא באחוז גבוהת. 

לפי המסמכי� הרפואיי� יש לי בעיות של הזיות פסיכיאטריות 
  החומר הרפואי. וחלפו שנתיי� א� תקחי את 

  ש. את הסיטואציות אתה זוכר מזהה?
ת. הסיטואציה לא. בה! צדק לא. וחו0 מזה איפה אצלי בחדר מה יש 

  לה לעשות אצלי. 
   היא לא נכנסה אלי/ לחדרש. 

באמת לא זוכר. א� יש משהו ת. שלי. היא טוענת שזה היה אצלה. 
  ...לא זוכר 

   שהיתה ערומה ....פע� נגעת בש. 
וא* פע� לא עשיתי לה . היתה ערומה כל הזמ! מולי וואלה לאת. 

. היא נכנסה פע� ככה. שבאה לפעמי� למיטה אמרתי לה תרדי תרדי
היא היתה מלוכלכת היה לה  לא יכולתי להתקרב אליהלמיטה שלי 

  י.א.ש.). �(הדגשות שלי  ריח. פחדתי מהמחלות שלה. פחדתי."
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מעות בהקלטה, מציי כי יכול להיות שהתובעת הנתבע, בתגובותיו לאנחות הכאב הנש  

"היתה איתו" ועשתה זאת בכוונה. בתשובתו זו ולאחר שהוא מזהה את קולו, מודה הנתבע 

  למעשה בקיומ! של מגעי! מיניי! בי הצדדי!.

  

בשלב זה שב וטע הנתבע כי ההקלטות נערכו על ידי התובעת וביקש את בדיקת. משכ�,   .36

ות הועתקו על ידי המשטרה, נתבקשה זו למסור חוות דעת מומחה ומשנטע כי ההקלט

"לא נית! לקבוע בא� קטעי השיחה הנ"ל הינ! כפי  	לזיהוי קול. על פי חוות דעת זו 

". על יסוד חוות דעת זו מבקש הנתבע לפסול את שהוקלטו במקור או עברו שינויי� כלשה�

   יכולות להתקבל כראיה.ההקלטות ולקבוע כי ה חסרות ער� ראייתי ואי ה

  

לא מצאנו מקו! לקבל את טענת הנתבע. לטעמנו, אי בהעדר אישור המשטרה כדי לפגו!   .37

במהימנות גרסת התובעת. שמענו את גרסת הנתבע ועדותו ולא יכולנו לית כל אמו בה!. 

בתחילה, הכחיש הנתבע מכל וכל את הטענה כי ראה אי פע! את התובע כשהיא ערומה. 

א� טע כי הדבר נעשה מיוזמתה ובאלימות מצידה.  בהמש�, הודה כי ראה אותה בעירו!

הנתבע הכחיש כל יכולת פיזית לקיומ! של יחסי מי ואול! גרסתו זו הוכחה כחסרת בסיס 

ולבסו- הודה הנתבע כי הקול בהקלטות הוא קולו שלו וכי התובעת בכוונה נאנחה אנחות 

טות נערכו על ידי כאב. על רקע האמור ולאחר ששמענו את ההקלטות, הטענה כי ההקל

התובעת אינה סבירה בעינינו. יובהר, כי לקחנו בחשבו שההקלטות נעשו על ידי התובעת 

ואול! מהימנה עלינו טענתה כי בחרה להקליט את הדברי! מתו� מצוקה אמיתית וזאת 

  בניגוד לטענת הנתבע, כי התובעת עשתה זאת בתכנו מוקד! על מנת להפילו בפח. 

  

ישר כי קולו הוא זה שנשמע בקלטות ומהדברי! ששמענו בהקלטות עולה כאמור, הנתבע א  

בבירור כי הנתבע הוא זה שיז! את המגעי! המיניי! בי הצדדי!, מבלי הסכמת התובעת 

ותו� כדי כפייתה לבצע מעשי! מיניי! ה כדר� הטבע וה שלא כדר� הטבע. יצוי כי 

ני!, נשמעת התובעת כשהיא מציינת ההקלטות קשות לשמיעה ולפחות בשלושה אירועי! שו

  שוב ושוב "בולנה" (כואב), בוכה ונאנקת מכאב תו� שהנתבע גוער בה "שקט, שקט". 

  

עוד נשמעי! ש! מפי הנתבע ביטויי! המעידי! כי אי כל שחר לטענה שהיחסי! המיניי!   .38

   	נכפו עליו על ידי התובעת, כ� למשל הוא אומר 

  

את עושה ... נכו! מאמי... .בשביל ה "מה שאת עשית, מה שאת עוש
  ." מה צרי/

  
    

�ובמקו! אחר    
      

. אני רוצה .... בשבילי. ."מבטיח ל/ יהיה לנו סקס ... אני אוהב ..
  .... הרבה, הרבה זמ!."
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וכ אומר מילות תאווה אשר מפאת גסות! מחד וכבוד! של האנשי! מאיד�, לא מצאנו 

  במסגרת פסק הדי.מקו! להעלות! על הכתב כלשונ! 

  

בהמש� נות הנתבע לתובעת הוראות פעולה כולל שימוש באביזרי מי (ראו תמליל הקלטה 

שצור- לתצהיר התובעת) ולבסו-, תו� כדי קיומ! של יחסי המי, מתווה הנתבע את 

� תוכניותיו  

  

, ....ככה טוב, טוב. אני רוצה לרקוד. אני רוצה "הלילה נעשה את זה. 
. אחר כ/ רוקדי�... לזרוק החולצה ככה ע� ...כ!, כ!, לרקוד ע� 

   החזיה ולרקוד ולשיר. להיות ע� הבחורה החמודה שלי, ע� ....".
  

לכל אור� ההקלטות נשמעות גניחות של הנתבע ואנחות כאב ובכי של התובעת. די בדברי! 

ואיל, את התובעת אלה כדי להעיד על כ� שהנתבע יז! את קיומ! של המגעי! המיניי! 

  לבצע!. 

  

39.   כאמור, מחוות דעת מעבדת המשטרה לא נתקבל אישור חד משמעי כי הקלטות אינ

ערוכות, א� ג! לא נטע ההיפ�. כל שנקבע הוא כי לאור העובדה שאי מדובר בהקלטה 

המקורית לא נית לית חוות דעת בעניי זה. ע! זאת, כפי שכבר ציינו לעיל, משאישר 

כי בהקלטות מדובר בקולו, ודי במילי! שנאמרו בה כשלעצמ כדי להוות משו! הנתבע 

שיח שהוא עצמו בגדר הטרדה מינית, משהרחיק עצמו הנתבע מכל מעשה מיני שהוא, ואט 

אט חזר בו מגרסתו זו תו� שהוא מעלה גרסאות חלופיות ככל שגרסאותיו הקודמות לא עלו 

ללי! של קבילות לכללי! של משקל על מנת בקנה אחד ע! הכחשתו, ולאור המעבר מכ

מצאנו כי יש לית אמו מוחלט בדברי התובעת אשר נתמכי! בדברי!  �להגיע לחקר האמת 

  העולי! מההקלטות ששמענו. 

  

  התנהלות קודמת

  

�חיזוק למסקנתנו מצאנו ג! בעובדות הבאות   .40   

  

ו כנגד הנתבע טענות הנוגעות מעדויות שהובאו בפנינו עלה כי אי זו הפע! הראשונה שהועל  

העידה כי מספר  המשמשת כעובדת סוציאלית במט"ב הגב' ה.. להטרדה מינית של מטפלות

חודשי! לאחר ששיבצה עובדת אצל הנתבע, התקשר אליה הנתבע כשהוא נסער וסיפר כי 

עובדת עזבה אותו מכיוו שהיא טוענת כי הוא הטריד אותה מינית, דבר שהוכחש על ידו. 

  לפרוטוקול).  1שורה  15עמ'  � 29שורה  14' (עמ

מעדותה עלה עוד שהנתבע הציג בפניה קבלות המעידות כי הוא לקח את העובדת הזרה 

  . הגב' ה.לקחת אותה עמו לאיטליהלמספרה, רכש בעבורה תכשיטי! וסיפר כי הוא תכנ

�הנתבע [של תחושה של חוסר הבנה ציינה בעדותה כי בשיחה ע! הנתבע עלתה בה " 
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שורות  14" (עמ' ] של תפקיד המטפלת עד הסו*. זו תחושה שלי הוא לא אמר זאתי.א.ש.

10�17�8שורות  19לפרוטוקול וכ בעמ'  14.(   

  

מה כי הוצע לנתבע להעסיק עובד זר, גבר, א� הוא הגיב בכעס ואמר " העידה הגב' ה.עוד   .41

ציינה כי הנתבע עמד על כ�  .). גב' ה15ה " (ש!, שורפתאו�, אני לא הומו, אני לא מסכי� ...

שובצה לעבודה אצל הנתבע עובדת זרה  1.10.09שיקבל עובדת זרה מתאגיד אחר וביו! 

, עדה מטע! מכ (ראו ג! עדותה של הגב' ב. אחרת אשר הפסיקה את עבודתה כשבוע לאחר

ע מסר לה אצל הנתב .לפרוטוקול). בבירור שערכה הגב' ה 32�27שורות  70הנתבע, עמ' 

הנתבע, כי עבודת העובדת הופסקה היות והיא "יצאה בתחתוני!" והוא לא רצה בה. ואילו 

בבירור שערכה בתאגיד שבו הועסקה אותה מטפלת נמסר לה כי המטפלת עזבה והתלוננה 

והציע לה להתקלח איתו.  שהנתבע הטריד אותה מינית בכ� שהביא לה ארוחת בוקר למיטה

מש� נשלחה לנתבע מטפלת ממוצא אתיופי, א� הנתבע הגיב בכעס סיפרה כי בה הגב' ה.

וביקש רק  מה את שולחת לי מטפלת אתיופית, קזבובו. אי/ אצא איתה ברחוב"באומרו "

המציינת כי הנתבע היה  פרוטוקול; ראו ג! עדות הגב' ב.ל 15מטפלות אירופאיות (עמ' 

  לפרוטוקול).  18�17שורות  71מעוניי במטפלות מולדביות בלבד. עמ' 

  

עולה, כי דיווחה למשרד הרווחה על השתלשלות הענייני! תו� שהיא  .מעדותה של הגב' ה

. לפרוטוקול) 16�15מודיעה למשרד הרווחה שחברת מט"ב מפסיקה לתת שירות לנתבע (עמ' 

כי בי העובדות הזרות שובצו אצל הנתבע עוד שתי  בחקירתה הנגדית סיפרה הגב' ה.

לפרוטוקול,  11שורה  18ות אשר לא העלו כל תלונה של הטרדה מינית (עמ' מטפלות ישראלי

כי מששלחו לנתבע עובדת ממוצא אתיופי הגיע הנתבע  .). עוד סיפרה הגב' ה1ראו ג! ת/

למשרד, צעק השתולל ואיי! עליה ועל עובדת נוספת ובהמש� הטריד ואיי! על  מנהל 

  לפרוטוקול). 19וכ עמ'  17�15המשרד (עמ' 

  

ואשר משמשת כרכזת וועדת הסיעוד  ..., עובדת סוציאלית במחלקה לקשיש בעיריית ל.הגב'   .42

הצביעו על יחסי!  אשר. ...העידה, כי הגיעו אליה פניות של חברות סיעוד שונות ב ....של 

). לגרסתה, עלה 11ת/�7, ת/2, ת/1שאינ! מקובלי! בי מטופל למטפל אצל הנתבע (ת/

). לדבריה, בהמש� 6מהמכתבי! שהנתבע נוסע ע! המטפלות לחו"ל ורוכש עבור דברי! (ת/

לתלונות שהוצגו בפניה יצרה ע! הנתבע קשר טלפוני, הציגה בפניו את רוח הדברי! שעלה 

שוני!, הסבירה לו כי חברות סיעוד מתקשות בהשמת מטפלות אצלו בבית מהמכתבי! ה

והציעה לו לקבל טיפול על ידי גבר או לממש את זכויותיו על פי חוק הסיעוד בשעות במרכז 

לגבי גבר הוא אמר שהוא לא הומו לגבי מרכז יו� אמר יו!. לגרסתה, תגובת הנתבע הייתה "

הנגדית של הגב' מחקירתה  .לפרוטוקול) 3שורה  22 (עמ' שהוא לא מוכ! ללכת למרכז יו�"

א� היא עצמה  עולה כי וועדת הסיעוד שבה היא חברה, לא בחנה את התלונות לעומק, .ל

  הפנתה את הדברי! למוסד לביטוח לאומי שהוא הגור! המחליט לעניי הזכאות. 
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"פ מיכאל עיי כי ") מצ10(ת/ 2.8.07רישו! שנער� על ידי המוסד לביטוח לאומי ביו!   .43

(אשתו עובדת כאחות בקופה של הזק!) הנ"ל עצמאי בתפקוד, מגיע לבד לקופת חולי�, 

". שעות שג� תעניק לו שירותי מי! 24	הצהיר כי הוא יוציא מטפלת מביטוח לאומי ל

רישו! נוס- שנער� על ידי אחראית מטע! חברת אתגר מעלה כי הנתבע דרש מטפלת 

). ודיווח של חברת תגבור 7עור ויפה שתראה אסתטית וייצוגית (ת/ ממוצא אירופאי, בהירת

מצביע על הצבת מספר מטפלות אצל הנתבע אשר , 19.8.10למוסד לביטוח לאומי מיו! 

ביקשו לשחרר אות מטיפול בו בטענה כי קשה מאוד לעבוד אצלו. אחת המטפלות דיווחה 

דה" וא- הזמי אותה  להראות לה כי הנתבע ביקש ממנה להציג עצמה בפני משפחתו כ"ידי

תמונות של נכדיו במחשב ואול! פתח בפניה סרט פורנוגרפי. בעקבות זאת ביקשה חברת 

 תגבור לשלוח לנתבע שתי מטפלות שתעבודנה בו זמנית ואול! הנתבע סירב להצעתה בגסות

  )9ובקללה (ת/

  

י� זה ואול! יש מרישומי! אלה אי ללמוד דבר לעניי התרחשות! של המקרי! נשוא הל

בה! כדי להעיד על היל� רוחו של הנתבע, על כ� שהתנהלותו אינה חדשה ולגורמי! 

המעיד על ביקור  12ת/� 11המטפלי! בענייניו היתה ידיעה מוקדמת על כוונותיו (ראו ג! ת/

  יזו! של מחלקת הרווחה עקב מידע על הטרדת מטפלות ונסיעה עימ לחו"ל).

    

טענה כי חברות ההשמה הפסיקו לשלוח לו עובדות זרות בשל תלונות משעומת הנתבע ע! ה  .44

העובדות על הטרדות מיניות שנעשו כלפיה במסגרת עבודת אצלו, הכחיש את הדברי!. 

לשאלה מדוע סירב להצעת הגורמי! המטפלי! ללכת למרכז יו! או לקבל מטפל גבר, 

�השיב  

ר לא בנוי, יש לי אישה יודעת לשטו*, להכי! אוכל עבודות בית. גב" 
כל מיני טיפולי�. קשה לי ע� גבר. ע� גבר קשה לי, ניסיתי. אפילו 

שורות  82(עמ'  "לתת לי תרופות, כל דבר אישה יודעת לעשות זאת
23�24.(  

  

� ולגבי האפשרות ללכת למרכז יו! אמר    

  

  ש. למה לא הסכמת למרכז יו�?
ת. במצבי, מרכז יו�? אולי קראת את החומר. אי! לי שו� דבר, הכל 

27�26(ש! שורות טוטאלוס." ( 

    

הנתבע נשאל באשר לטענה כי דרש מטפלות ממוצא אירופאי בעלות מראה ייצוגי, וכ�   .45

�השיב    

  

ש. יש מסמכי� בתיק והעידו כי ביקשת מטפלות אירופאיות נאות "
שאמרה שביקשת מטפלת ממולדבה  י.א.ש.] �[הגב' ב'  ... למה, כולל

  או אירופה שתהא נאה וייצוגית, זה נכו!?
 ת. נכו!. 

  ש. למה?
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ת. אני לא רוצה להיראות, הייתי פע�, א� אתה לוקח אסיתית 
אוטומטית אתה חולה, רציתי אישה שמדברת על אקטואליה לצאת 

כ/ זה איתה לחתונה, אירוע, יש לי חברה בינוני ומעלה א� זה לא כל 
שורות  83(עמ'  "נראה לי.. לא אמרתי חוק בל יעבור, אמרתי א� יש.

6�12(  
  

מהדברי!, כפי שעלו מדיווחי שלוש חברות השמה שונות באשר להתנהלות הנתבע כלפי 

עובדות שהוצבו לעבוד בביתו ולרבות העובדה שלא הסכי! לטיפול על ידי מטפל גבר, עולה 

  כי הנתבע ראה בתפקידה של המטפלת מעבר לסיוע בבית, כלי לסיפוק יצריו המיניי!. 

  

�פות בסרטי! פונוגרפי! שאליה! חש- את התובעת, השיב באשר לטענה כי הוא נהג לצ  .46  

  

ש. היא ג� העידה שאתה בלילה רואה סרטי� כחולי� בחדר של/, "
  זה שקר?

ת. חס וחלילה. אני לא יודע מהיכ! את� מביאי� את הדברי� האלה. 
סרטי� כחולי� אני אי! יותר קל מאשר להשחיר את הפני� שלי. 

אני יש! והדלת  22:00בשעה  .משתמש באוזניות בגלל השמיעה
. אני מקבל כדורי 22:00. סרטי� כחולי� מתחילי� בשעה סגורה

אני כבר בעול�  21:00שינה, הדלת סגורה. זה לא הזמ! בכלל. בשעה 
 אחר ויש אוזניות.

  אומרת זה שקר וכזב זה מה שאתה אומר. שנ.ש. מה 
  ת. תגישו תלונה. נראה, מה הבעיה. 

הסרטי� הכחולי� שהיית רואה, אולי בגלל  אומרת לגבי נ.שש. מה 
  שאתה לא שומע טוב שמעת סרטי� כחולי� בקול?

  ת. יש לי אוזניות.
  ש. כ!, וכל פע� אתה ש� אוזניות כדי לראות סרטי� כחולי�.

12�1שורות  85(עמ'  "ת. ג� חדשות..(  
  

צופה בסרטי! ) משנשאל הא! הוא 15ואילו בעימות שנער� בינו לבי התובעת במשטרה (ת/  

א� אני רואה סרט כזה, אז , אבל לדבריו "לפעמי� כל גבר רואה"פורנוגרפיי! השיב: "

  הדלת נעולה ע� אוזניות".

  

נאמ לדרכו טע הנתבע תחילה כי אי הוא צופה בסרטי! אלה היות שבשעה שה! מוקרני!   

הוא כבר יש. בהמש� טע כי הוא צופה בה! תו� שהוא משתמש באוזניות ולבסו- הוסי- כי 

הדבר נעשה רק כאשר דלתו סגורה. בעדות זו של הנתבע אנו מוצאי! תמיכה לטענת 

בסרטי! פורנוגרפיי! וכי חש- אותה לחומר זה בניגוד התובעת שלפיה נהג הנתבע לצפות 

  לרצונה. 

  

11�10שורות  38ג! טענת התובעת שלפיה רכש בעבורה הנתבע ביגוד אינטימי (עמ'   .47 

לפרוטוקול) היתה מהימנה עלינו. הנתבע הודה בכ� שהל� עימה לקניות וטענתו כי לא היה 

  מעורב בבחירת הפריטי! אינה מהימנה עלינו.
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  מצבה של התובעת בסיו� עבודתה

  

העידה כי הכרותה ע! התובעת החלה בעת שאביה חלה והתובעת הובאה לטפל בו.  .הגב' ז  .48

לדבריה, לאחר פטירת אביה, עברה התובעת לעבוד אצל הנתבע ובתקופה הקצרה שהתובעת 

שהתה בבית הנתבע יצרה עמה קשר טלפוני שלוש פעמי!. פעמיי! לבקשת הנתבע אשר 

זמי אותה לבקר בביתו ופע! נוספת ביו! שבו עזבה התובעת את בית הנתבע כאשר ה

  התובעת התקשרה אליה בבוקר בבכי והיא אמרה לה שתארוז את חפציה ותבוא לביתה. 

  

סיפרה שהנתבע מסר לה שבכוונתו לנסוע ע! התובעת לטייל בחו"ל וכי "יעשה ממנה  .הגב' ז

�התובעת ביו! סיו! העבודה  על מצבה של סיפרה .גברת". הגב' ז  

"שאמרתי לה לבוא היא רעדה כולה היתה מאוד אדומה, שאלתי מה 
קרה היא לא דיברה ולא אמרה כלו�. אמרתי לה תשמעי את תאמרי 
מה קרה, היא אמרה שהנתבע אנס אותה והתעלל בה, אמרתי לה 
בואי למשטרה, היא אמרה לא, הוא מכיר את כל השוטרי�, אמרתי 

בית החולי�, היא אמרה שהיא לא רוצה. אמרה שהיא רוצה לה נל/ ל
�[גב' א. לרק להתרח0. אמרתי לה לא, את באה איתי. התקשרתי  

". י.א.ש.] �[גב' א. כי לא ידעתי אי/ לטפל בה. התקשרתי ל י.א.ש.]
23�19ורות לפרוטוקול ש 44(עמ'  .(  

�ובהמש�    

  "ש. למה לא הצעת לה רופא פרטי? 
ת. מה זה רופא פרטי? הייתי במסל! הולכי� לבית החולי� רואי� 
הכל ואחר כ/ מבית החולי� הולכי� למשטרה ומגישי� תלונה. זה 
הנוהל. היא לא רצתה. היא לא ילדה קטנה. היא פחדה מהמשטרה 

  לפרוטוקול). 6�3שורות  45(עמ' פחדה מהנתבע, היא פחדה" 
  

זרועותיה של התובעת, על כפות ידיה ועל חזה וגבה של  הוסיפה וסיפרה כי לאור� .הגב' ז  .49

לפרוטוקול) וכי ראתה בפניה אד! במצוקה.  45התובעת ראתה סימני! כחולי! (עמ' 

לשאלתה את התובעת לפשר הסימני! הכחולי! השיבה האחרונה כי הנתבע התעלל בה, 

  פרוטוקול).ל 2�1שורות  46אנס אותה, צבט אותה, הכאיב לה וכמעט חנק אותה (עמ' 

  

בהיותה מגמתית ובשל החברות הקרובה  .הנתבע טוע כי אי לית אמו בעדותה של הגב' ז  .50

מתנדבת במסל", לא שעתה  .. לדבריו, על א- העובדה שהגב' ז.שבי התובעת לגב' ז

לפנות לרופא או בתלונה למשטרה. ג! טענה זו לא מצאנו בה כל  .התובעת לעצתה של הגב' ז

בחירת התובעת שלא לפנות לקבלת סיוע רפואי או משטרתי, אי בה כדי להעיד על ממש. 

מהימנות גרסתה משבמקרי! רבי! בוחרות נפגעות שלא לפנות לקבלת סיוע מזרי! ובוודאי 

 במקרה שלפנינו שבו חזר הנתבע ואמר כי יש לו "ידיי! ארוכות" ומהלכי! בכל מקו!. אי

לסימני! הכחולי!  בנוגע .נפלו סתירות בגרסת הגב' זג! כל יסוד לטענת הנתבע שלפיה 

  שאות! ראתה אצל התובעת.
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  אמינות התובעת

  

בסיכומיו, תוק- הנתבע את אמינותה של התובעת. לטענתו, מחקירת התובעת עולה כי   .51

עדותה אינה איתנה ורציפה, כ� שבעוד שבראשית החקירה הייתה התובעת חדה והחלטית 

נשאלה בעניי פרטי! ומשהוצגו בפניה שאלות מורכבות, החלה בתשובותיה, הרי מש

". הנתבע טע, כי לא יודעת" ו/או "לא זוכרתלהשתמש באופ גור- בביטויי! מסוג "

 לא זוכרת"פעמי! במהל� חקירתה ואילו את התשובה " 18לא יודעת" התובעת השיבה "

קה ממת תשובה. פעמיי! ובכל פע! שנדרשה לענות לשאלה מהותית, התחמ 15מסרה 

 הנתבע בסיכומיו הפנה לשני מקרי! בחקירה שבה! השיבה התובעת כי אינה זוכרת. עיו

בהפניות שהציג הנתבע מעלה כי תשובות אלה ניתנו בנוגע למועדי! לגבי ענייני! ספציפיי! 

הנוגעי! לחקירת משטרה, להעתקת ההקלטות ולהעברת לעו"ד דלומי. ענייני! אלה אינ! 

חלוקת ואינ! נוגעי! לאירועי! הנטעני! על ידי התובעת ולא מצאנו כי יש בטענה בליבת המ

זו ממש. למע הסר ספק, עיינו שוב ושוב בפרוטוקול הדיו ומצאנו שעיקר הפעמי! שבה! 

השיבה התובעת "לא זוכרת" מתייחסי! לתאריכי! או מועדי! של פניות או פעולות 

תנה בעיקר בנוגע לפעולות או ֵהל� רוח של אחרי!. ספציפיות ואילו התשובה "לא יודעת" ני

 מכא, כי אי ללמוד דבר מתשובות אלה לעניי מהימנות או העדר מהימנות שיש לית

  לגרסת התובעת.

  

לטענת הנתבע, לתובעת היו אי ספור הזדמנויות להעלות בפני חבריה ומכריה את מקרי   .52

 .הנתבע מבקש ללמוד מכ� שטענות התובעת האונס לכאורה, א� היא בחרה שלא לעשות כ

  ה בדיה.

  

ג! טענה זו דינה להידחות. מ המפורסמות הוא, כי אישה שעברה אירוע של הטרדה מינית, 

קל וחומר אישה שעברה אירוע של אונס, אינה ממהרת לשת- אחרי! בקיומו של אירוע זה 

אמינותה של אישה בעת ולעיתי! עולה הדבר רק לאחר שני! רבות. אי בכ� כדי לגרוע מ

שבוחרת היא בסופו של דבר לשת- אחרי! במה שעבר עליה, כמוב שאי בכ� כדי להפחית 

  מהנטל המוטל על אותה אישה להוכיח את טענותיה.

  

לטענת הנתבע, הודתה התובעת כי יכולה הייתה לצאת בכל עת וא- נהגה לצאת בלילות ע!   .53

בני מיעוטי! אלא שהיא בחרה שלא לעזוב כל עוד לא סיימה את מלאכתה, היינו, להקליט 

  את הנתבע ורק אז הפ� "הפחד מהנתבע" ללא רלוונטי והתובעת אזרה אומ, לצאת מהבית. 

  

הנתבע מפנה לענייני! שוני! שבה! חלו לכאורה סתירות בעדות התובעת בנוגע לרישו! 

דו"ח שעות עבודתה, בנוגע למסירת עותקי ההקלטות למשטרה ובנוגע לעבודות אחרות 

שבה! עסקה התובעת. הנתבע עוד טוע, כי א- שהתובעת הייתה מצויה במערכת יחסי! 

ר לב זוגה שהיא עובדת אצל קשיש וא- לא ארוכה ע! גבר, הרי שהיא בחרה שלא לספ

  סיפרה לו על האירועי! נשוא ההלי� שבפנינו. 
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לא מצאנו מקו! לקבל א- אחת מטענות אלה. ראשית יודגש, כי בחירתה של התובעת לשת-   .54

או שלא לשת- את ב זוגה בעובדת עבודתה אצל הנתבע ובדברי! שעברו עליה ש!, אינה 

 מהימנות התובעת. הנתבע לא הציג כל ראיה שיש בה כדי לתמו� מעלה או מורידה לעניי

בגרסתו כי לתובעת היו מערכות יחסי! ע! אחרי! למעט ב זוג קבוע. ניסיונו של הנתבע 

להציג את התובעת כמי שמנהלת אורח חיי! מופקר, אינה עולה בקנה אחד ע! הראיות 

אורח חיי! שכזה, אי בכ� כדי  שהוצגו בפנינו. מכל מקו!, ג! א! היתה התובעת מנהלת

להמעיט ממעשיו של הנתבע שלגבי התרחשות! שוכנענו מעל לכל ספק לאור מכלול הראיות 

  שהוצגו בפנינו. 

  

טענת התובעת שלפיה, הפחיד אותה הנתבע ואיי! עליה לבל תעז להתלונ על מעשיו בפני   .55

ידיי� ארוכות מר לה שיש לו "איש היתה מהימנה עלינו. התובעת ציינה בפנינו כי הנתבע א

שיש לו בכל מקומות אנשי� שהוא מכיר ותו/ לפרוטוקול), " 11שורה  39" (עמ' בכל מקו�

שעות הוא יכול לגרש אותי מהאר0. הוא יכול להתקשר למשטרה ולהודיע שגנבתי ממנו  24

ל). לפרוטוקו 13�12שורות  35לפרוטוקול; וראו ג! עמ'  32�31שורות  56." (עמ' כספי�

התרשמנו כי פחדה של התובעת לקו! ולעזוב את בית הנתבע היה אמיתי לאור יחסי המרות 

מעביד המתעצמי! שבעתיי! לאור יחסי התלות של עובדת זרה �המובני! שביחסי עובד

  במעסיקה המחזיק למעשה באפשרותה להמשי� לשהות באר,. 

  

קש לקעקע בכ� את מהימנות הנתבע בסיכומיו מצביע על סתירות נוספות בגרסתה ומב  .56

גרסתה כולה. לא שוכנענו בטענות אלה. א- א! היו בגרסת התובעת אי אלו דיוקי! בכל 

וא- א! לא סיפרה כי עבדה  19.1.10או ביו!  18.1.10הנוגע למועד סיו! העבודה הא! ביו! 

 ג! בבית קפה במש� מס' חודשי!, אי בענייני! אלה כדי להשלי� על המחלוקת בתיק זה

וככלל, עדותה עשתה עלינו רוש! מהימ. כמפורט לעיל, טענותיה נתמכו ה בעדויות 

. ג! העובדה שהתובעת .מטעמו, הגב' בחיצוניות, ה בעדות הנתבע עצמו, ה בעדות העדה 

הקליטה את הנתבע, לאור הדברי! שנשמעו בהקלטות אל מול הכחשותיו הגורפות של 

  מעשיו. הנתבע, אי בה כדי להפחית מחומרת

  

מועסקת כמטפלת באופ  .הגב' פבאשר לעדי הנתבע לא מצאנו כי יש בעדות! להוסי- דבר.   .57

שעות בשבוע כאשר כחודש לאחר תחילת עבודתה הותקנו בבית הנתבע  4פרטי בהיק- של 

מצלמות. על רקע האמור ועל רקע העובדה כי מהראיות עולה שהנתבע לא נהג להטריד 

  א רק עובדות זרות שהתגוררו בביתו, אי כל משמעות לעדותה.מטפלות ישראליות אל

  

שהופנתה לעבוד ע! הנתבע ביקשה  , העידה זו כי עובדת זרה אחרת.הגב' בבאשר לעדות   .58

היא אמרה לי שהוא שותה, שעל לעזוב את עבודתה מספר ימי! לאחר שהחלה היות ש"

וצה כי היא כל הזמ! עובדת, כי הבוקר התרופות, הוא שותה אות� ע� וודקה, שהוא לא מר

היא לא רוצה לשבת איתו. היא אמרה לי שבזמ! שהיא מגישה את האוכל או את הקפה 
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עוד הוסיפה, כי . לפרוטוקול) 71(עמ' היה מבקש נשיקה, אז היא אמרה מספיק ותודה" 

) וכי היא שהציעה למשפחתו של 18הנתבע היה מעוניי רק בעובדות ממולדביה (ש! שורה 

31�28שורות  72תבע להתקי מצלמות בבית הנתבע בשל התלונות שהופנו כלפיו (עמ' הנ 

לפרוטוקול). מעדותה עולה עוד כי התובעת התקשרה אליה כשהיא נסערת וסיפרה כי 

  לפרוטוקול). 10�9שורות  66הנתבע ניסה לאנוס אותה (עמ' 

  

הוריו ופוטרה היות וסברו כי  העיד כי התובעת עבדה אצל ,.מר בהנתבע העד האחרו מטע!   .59

לפרוטוקול). העד אישר כי לא הוגשה כל  74התובעת גנבה כספי! רבי! מבית ההורי! (עמ' 

תביעה אזרחית כנגד התובעת וכי אי לו ידיעה וודאית שהתובעת גנבה את הכס-. לטענת 

ת ויש ללמוד על אופיה של התובעת כמטפלת עצבנית וצעקני נית .הנתבע מעדותו של מר ב

בכ� כדי לחזק את טענותיו שלו לגבי התנהלות התובעת. ראשית, אופיה של התובעת אינו 

רלוונטי לטענותיה כנגד הנתבע ואי ה מעלות או מורידות בנוגע למעשי! הנטעני! כלפי 

הנתבע. שנית, ניסיונו של הנתבע ללמוד מאופיה הנטע של התובעת על מהימנות גרסתה, 

שהובאו בפנינו ושפורטו לעיל ובראש! מהימנותו של הנתבע בעצמו,  לאור מכלול הדברי!

  דינו להידחות.

  

כעולה מכל החומר שנפרש בפנינו, משהתרשמנו ממהימנות עדותה של  סיכומ� של דברי�  .60

התובעת מחד ומחוסר מהימנותו של הנתבע מאיד�, אנו קובעי! כי התובעת הרימה את 

הנטל להוכיח את טענותיה שלפיה! ביצע הנתבע כלפיה במש� כשלושה שבועות ומידי יו! 

לסרטי! פורנוגרפיי!, ה במעשי! ביומו מספר פעמי! ביו!, מעשי! של הטרדה ה בחשיפה 

  מגוני! בכח, וה במעשי סדו! ואינוס. בגי מעשי! אלה, זכאי, התובעת לפיצוי.

  
  הפיצוי

  
  

�) קובעות "החוק" �הוראות החוק למניעת הטרדה מינית (בפרק זה   .61   

  

הטרדה מינית והתנכלות ה! עוולות אזרחיות,   (א)  .6
חדש], יחולו עליה! בכפו* והוראות פקודת הנזיקי! [נוסח 

  להוראות חוק זה.
בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או   (ב)  

שקלי�  50,000בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על ס/ 
  חדשי�, ללא הוכחת נזק; ..."

  

(צמוד )  50,000(ב) לחוק מסמיכות את בית הדי לפסוק פיצוי בשיעור 6הוראות סעי- 

תוק החוק והסכו!  2013מעשה של הטרדה מינית. יצוי כי בשנת למדד הבסיסי) בגי כל 

  ).8בגי כל מעשה (תיקו מס' )  120,000הועמד על הס� של 

  

בית הדי הארצי ד בשאלה כיצד יש להגדיר מעשה של הטרדה מינית הא! הוא כולל רצ-   .62

במקרה שבפנינו של אירועי! או שמא עומד כל אירוע בפני עצמו. שאלה זו אינה מתעוררת 

שכ, א- לדעת הסוברי! כי יש לראות רצ- אירועי! כמעשה אחד, הרי שבמקרי! חמורי! 
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העולי! כדי תקיפה מינית חמורה כמו אינוס או מעשה סדו! וא- מעשה מגונה בכוח, יש 

לראות כל מעשה כעומד בפני עצמו ויש לפסוק סכו! פיצוי נפרד בגי כל אחד מהמעשי!, א- 

הנ"ל) וממילא משמדובר במעשי!  178/06ל! במסגרת הלי� אחד (ע"ע א! הוגשו כו

  הניתני! לתיחו! בזמ, נית להגדיר כל מעשה בפני עצמו. 

  

�התובעת לעניי הפגיעה הנפשית שממנה היא סובלת במקרה שבפנינו, טענה   .63  

   
�בתצהיר עדותה הראשית סיפרה התובעת   

  
החיי� שלי השתנו מקצה לקצה. עצוב לי ורע לי. אני לא מאחלת "

לשונאי� שלי את מה שעבר עלי. לא האמנתי שבמדינה של היהודי� 
לי מה ש.... עשה לי. אני לא אותה אשה שהייתי לפני כ!. אני יקרה 

מפחדת מאנשי�. קשה לי להרד� בלילה. יש לי סיוטי�. הבטחו! 
ישה שאי! לי ער/ ואי! כבוד כאד� שלי התערער לחלוטי!. אני מרג

וכאשה. מדובר בהשפלה הכי גדולה שיש. זה היה גיהנו�. אי! לי 
מושג אי/ החיי� שלי יתקדמו הלאה. אי! לי מושג אי/ אוכל לקיי� 
קשר נורמלי ע� ב! זוג. אציי! כי בדיו! הראשו! שהתקיי� בבית הדי! 

שלמה. יומיי�  ראיתי את .... כולו מעוות בכסא גלגלי�, עושה הצגה
אח"כ רעדתי מכעס על ההצגה שלו ועל השקר שלו בפני בית 
המשפט. התחושה שיש לי היא נוראית, ואני מבקשת לעצור כא!. 
אני מניחה שכל אד� יכול רק לנחש איזה נזקי� נפשיי� 
ופסיכולוגיי� יכולי� להגר� לכל מי שעברה את מה אני עברתי. אני 

ב את .... לשל� לי את הפיצוי מבקשת בכל לשו! של בקשה לחיי
כי חלק מיחסי  המקסימלי על מה שהוא עולל לי כמפורט לעיל (אציי!

המי! שהוא כפה עלי היו שלא כדר/ הטבע והדברי� נכפו עלי מדי 
  לתצהיר). 100�86(סעיפי! ג� בימי� של מחזור חודשי.  	יו� 

  
�ובחקירתה הראשית     

  
נגר� ל/ את לא מתארת  "ש. מתצהיר/ לא הבנתי איזה נזק בדיוק

  שו� נזק?

ת. (העדה בוכה) איזה נזק? למרות שעבר כל כ/ הרבה זמ!, אני עדיי! 
לא יכולה לישו! בלילות, אני פוחדת מכל דבר (העדה בוכה). אני כבר 

 לפרוטוקול). 20�18שורה  60(עמ'  לא ב! אד�".

  

� וכ בחקירתה החוזרת   

  

לספר על תוכ! של הקשר ע� ש. נשאלת על ב! זוג/, מה את יכולה  "
  הב! זוג של/ וג� במוב! של יחסי מי! איתו?

ת. (התובעת בוכה) לפני שהגעתי לנתבע היינו ביחד ויצאנו לטייל 
שהיו לי ימי חופשה ומבחינת יחסי מי! אי! לי יחסי מי!, הכל היה 
בסדר אצלנו. עכשיו אני לא יכולה לצאת מהבית, אני אפילו לא 

ה שלו ולגבי יחסי מי! אז זה ממש אולי פע� מסוגלת ללכת למשפח
 לפרוטוקול). 15�11שורה  63(עמ' בחודש. הכל נעל� לי". 

  

לטעמנו, התובעת אינה חייבת להצביע על כל פגיעה שנגרמה לה. כעולה מהוראות החוק   .64

למניעת הטרדה מינית, די בעצ! ביצוע המעשה כדי לחייב את המטריד בפיצוי בס� של עד 

(ב) לחוק, להבדיל מהוראות 6בעבור כל אירוע נפרד של הטרדה. הוראות סעי- )  50,000

(א) לחוק, מאפשרות פסיקת פיצוי מבלי שהוכח כל נזק אלא כביטוי לחומרת המעשה 6סעי- 
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05�40496וכ ע"ע  30.10.11, נית ביו! אלמוני 	 פלונית  697/09הפסול (ראו ע"ע �פלונית  10

  ). 2.1.12, נית ביו! אלמוני 	

  

  הנתבע בסיכומיו מבקש לקחת בחשבו את כלל הנסיבות לרבות מצבו הבריאותי והכלכלי.   .65

  

הדברי! שנפרשו במסגרת הראיות שהובאו בפנינו ושמה עולה כי הנתבע ביצע בתובעת   .66

מעשי! נפשעי! של אינוס ומעשי! מגוני! בכפייה בתדירות כמעט בלתי נתפסת, תו� ניצול 

שביניה! ואת עובדת היות התובעת עובדת זרה, מנותקת ומרוחקת ממשפחתה  יחסי המרות

וחבריה, וזאת בנוס- למעשי הטרדה לכאורה "פשוטי!" יותר כגו חשיפה לסרטי! 

פורנוגרפיי!, צביטות במקומות אינטימיי! ועוד. כל אלה מצדיקי! את פסיקת מלוא 

יובהר כי לצור� פסיקת ).  300,000הפיצוי הנתבע על ידי התובעת ואשר הועמד על ס� של 

אירועי!. כאמור, שוכנענו כי הנתבע ביצע מעשי!  6הפיצוי בשיעור הנתבע די היה בהוכחת 

  במספר העולה באופ ניכר על המספר הנדרש לצור� פסיקת הפיצוי בשיעור זה.

  

היינו למעלה מ הצרי� נציי כי לו היינו צריכי! לפסוק פיצוי נפרד בגי כל מעשה ומעשה 

פוסקי! סכומי! גבוהי! במידה ניכרת מהנתבע על ידי התובעת וכאשר אלו מבוצעי! תו� 

  יש להוקיע! שבעתיי!. �ניצול מעמדה החלש של התובעת כלפי הנתבע 

  

  מיצוי הליכי�

  

הנתבע טע, כי עוד בטר! פנתה אליו בתביעה זו, היה על התובעת למצות את ההליכי! כנגד   .67

(ב) לחוק עובדי! 1ז1המשמשת כקבל כוח אד!, וזאת מכוח הוראת סעי- חברת משמרות 

�זרי! התשנ"א  1991  �"), הקובעת חוק עובדי� זרי�" �(להל  

  

כלפי עובד  חובה –" חובה כלפי עובד זרבסעי* זה, "  (א)  .1ז1
  :אחת מאלהזר המועסק על ידי קבל! כוח אד�, שהיא 

במלואו, החובה לתשלו� שכרו של העובד הזר   )1(
ובכלל זה החובה שנקבעה לפי הוראות סעי* 

  );1)(ב1יד(1
  יא;1החובה לתשלו� פיקדו! לפי סעי*   א)1(
החובה להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר לפי   )2(

  ד;1הוראות סעי* 
לעני! עובד זר המתגורר בחצרי� שבהחזקת   )3(

החובה להעמיד מגורי� הולמי�  –המעסיק בפועל 
  ה.1אות סעי* לעובד הזר לפי הור

  
חובה כלפי עובד זר, החלה על קבל! כוח האד�   (ב)

המעסיק את העובד הזר, תחול ג� על המעסיק בפועל, 
  בהתקיי� אחד מאלה: ..."

  

  התביעה להימחק על הס-.  לטענת הנתבע, משלא מוצו ההליכי! כנגד חברת משמרות די

  אי לקבל טענה זו.   
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הוראות סעי- זה עניינ! חובות מכח חוק עובדי! זרי! הנוגעות לתשלו! שכר עבודה,   .68

 (א)1ז1בסעי* הפקדת פיקדו, הסדרת ביטוח רפואי והעמדת מגורי! הולמי! כמפורט 

. התביעה נשוא תיק זה כלל אינה נוגעת בהפרת חובות מכוח חוק עובדי! לחוק עובדי� זרי�

1998�מינית מכוח החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"חזרי! אלא לפיצוי בגי הטרדה  

. בענייני! אלה, אי כל חובה למצות הליכי! 1988�וחוק שוויו הזדמנויות בעבודה התשמ"ח

  כנגד קבל כח האד! כתנאי להגשת תביעה כנגד המעסיק בפועל.

  

  טענות שונות

  

בעבור התובעת בגי טיפול  בכתב ההגנה טע הנתבע טענת קיזוז בגי סכומי! שוני! ששיל!  .69

שיניי! וניכויי! מותרי! מכוח חוק עובדי! זרי!. הנתבע לא חזר על טענות אלה בסיכומיו. 

לאור המסכת שנפרסה בפנינו, ג! א! היינו מוצאי! כי קיי! חוב של התובעת כלפי הנתבע, 

צד לא מצאנו מקו! לקזז דבר מהסכו! הפסוק היות וסברנו כי ג! סכו! זה נפסק על ה

  הנמו� ביותר. 

  

לסיכומיו ציר- הנתבע חוות דעת רפואית שממנה עולה לכאורה כי הנתבע אינו כשיר לעמוד    .70

ואי היא נוגעת למועד ביצוע המעשי! וא- לא למועד  11.3.12לדי. חוות דעת זו ניתנה ביו! 

  שמיעת עדותו של הנתבע בפנינו. משכ�, אי לית לה כל משקל במסגרת הלי� זה.

  

  אחרית דבר

  

לאור כל האמור, מצאנו כי על הנתבע לשל! לתובעת פיצוי בגי מעשי ההטרדה והאונס בס�   .71

) 9.5.10כשה! נושאי! הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו! הגשת התביעה ( 6 300,000של 

  ועד לתשלו! המלא בפועל.

  

יו! שא! לא  30אשר ישולמו תו�  6 50,000כמו כ יישא הנתבע בהוצאות התובעת בס� של 

  כ יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיו! ועד לתשלו! המלא בפועל.

  

  זכות ערעור לבית הדי הארצי לעבודה בירושלי!.

  

  

  ), בהעדר הצדדי� ויישלח אליה�.2013דצמבר  01נית! היו�, כ"ח כסלו תשע"ד, (
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