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  גזר די�
  2 

 3  :פרי�השופטת ת' נאות

  4 

 5  � מבוא 

 6לאחר תחילת שמיעת הראיות בתיק, וטר� שמיעת עדות המתלוננת, הגיעו הצדדי� להסדר  .1

 7טיעו" ובמסגרתו הודה הנאש� באישומי� המיוחסי� לו בכתב האישו� המתוק", בו תוארה 

 8  השתלשלות האירועי� הבאה: 

 9פגש הנאש� את המתלוננת באקראי ברח' נורדאו בחיפה. סוכ� בי" השניי�  16.9.2014ביו�  .2

 10וזאת למרות (,  200כי המתלוננת תעניק לנאש� שירותי מי" בדירתו הסמוכה תמורת 

 11שהנאש� ידע במועד זה כי אי" בידיו את הסכו� לתשלו�. הנאש� והמתלוננת עלו לדירת 

 12דיו והמתלוננת דרשה לקבל את כספה טר� קיו� יחסי הנאש�. הנאש� החל לפשוט את בג

 13המי". בי" השניי� החל ויכוח, כאשר המתלוננת ממשיכה לסרב לקיי� את יחסי המי" עד אשר 

 14ישול� הסכו� המוסכ� מראש. במהל� הוויכוח שתה הנאש� גז למצתי�. בשלב מסוי�, 

 15זרו" והחל להפשיטה זרק אותה על המ –הורה הנאש� למתלוננת להתפשט וכאשר זו סירבה 

 16בכח. המתלוננת התנגדה והנאש� איי� לזרוק עליה בקבוק בירה והיכה אותה בידיו. בהמש� 

 17ואז, כאשר התקשתה  –החל הנאש� לחנוק את המתלוננת כאשר תפס אותה בחזקה בגרונה 

 18לנשו�, הפסיקה את התנגדותה והנאש� הפשיטה מבגדיה. הנאש� הורה למתלוננת למצו+ 

 19והמתלוננת  –ו, היא סירבה, ואז הוא החל להכותה ע� ידיו על ראשה ובפניה את איבר מינ

 20מצצה את איבר מינו בניגוד לרצונה. לאחר מכ", ביקש הנאש� לשכב ע� המתלוננת א� היא 

 21ובשלב מסוי� הוא ביקש את סליחתה  –סירבה. הוא המשי� להכותה, היא זעקה לעזרה 

 22גז מזגני�, והורה למתלוננת לפשוט שוב את והשניי� התלבשו. בהמש�, שוב שתה הנאש� 

 23תו� שהוא סוגר את דלת החדר. המתלוננת, פחדה מהנאש� ונשכבה שנית על המיטה  –בגדיה 

 24כאשר הוא מפשיט אותה מחלק מבגדיה ואת החלק האחר הסירה בעצמה. הנאש� נשכב  –
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 1תלוננת, בפחדה מינה, ואז הורה לה להסתובב. המ רמעל המתלוננת וחיכ� את איבר מינו באיב

 2עד אשר הגיע  את איבר מינו לפי הטבעת שלה,הנאש� החדיר מהנאש�, נשכבה על בטנה ואז 

 3 לסיפוקו. כתוצאה ממעשי הנאש� נגרמו למתלוננת סימני חניקה בצוואר וחבלה ליד עי" ימי".

 4לפי סעי-  �סדו� עבירות של מעשה , לנאש� יוחסו בכתב האישו� המתוק" נוכח האמור .3

 5 לפי  –מעשה מגונה "), חוק העונשי�(להל": " �1977) לחוק העונשי", התשל"ז1)(א(345 + (ב)347

 6 לחוק העונשי". 380 -לפי סעי � הגורמת חבלה של ממש התקיפלחוק העונשי" ו) 1(ג 348סעי- 

 7, א� לא היתה מסגרת הסדר הטיעו", הודה הנאש� בעבירות המיוחסות לו והורשע בהתא�ב .4

 8 העונש.כל הסכמה לעניי" 

 9  �ראיות לעונש 

 10והעתקי� של כתבי אישו� ) 24מטע� המאשימה הוגש פלט של הרישו� פלילי (ת/ �  עבר פלילי .5

 11 עולה כי לחובתו של הנאש� ההרשעות הבאות:  ה�מוגזרי די", 

 12למטרה  אחזקת סכי"עבירה של בהנאש� , בו הורשע 52729�12�11ת"פ (שלו� חדרה)   (א) 

 13הושת על הנאש� עונש של , 2014. בגזר הדי", מיוני 2010לא כשרה, שבוצעה בשנת 

 14עבודות שירות שאמורות היו להתחיל ביו� מאסר בפועל למש� חודשיי� אשר ירוצה ב

 15  ;")עבודות השירות(להל": " 8.9.2014

 16י השכ" ש� הורשע הנאש� באיומי� ותקיפה סת� כלפ, 56886�10�12ת"פ (שלו� חיפה)   (ב) 

 17) 6למאסר על תנאי ב" ששה ( 2013. דינו נגזר באפריל 2012שלו, בגי" אירוע מאוגוסט 

 18חודשי�, אשר יופעל במידה ויעבור עבירה שעניינה תקיפה שגרמה חבלה של ממש, 

 19  שני�;  )3( וזאת במש� שלוש

 20ואשר במסגרתו   2012המתייחס לאירוע מנובמבר , 47681�11�12ת"פ (שלו� חיפה)   (ג) 

 21, בעבירות של תקיפה סת� תקיפת קרובת משפחה בעודו בגילופי", בגי" הורשע הנאש�

 22) חודשי מאסר בפועל 3הושתו עליו שלושה ( 2012והיזק לרכוש במזיד. בחודש דצמבר 

 23, ויופעל ) שני�3למש� שלוש () חודשי�, שיהיה בתוק- 6ומאסר על תנאי למש� ששה (

 24  .פשע מסוגת אלימוא� יורשע הנאש� בעבירת רכוש או 

 25בגי" אירוע  ,הרשעה בעבירת גניבה, אשר במסגרתו 6002�12�11אביב) �ת"פ (שלו� תל  (ד) 

 26  ; ועונש של מאסר על תנאי שיופעל במידה והנאש� יורשע בעבירת גניבה 2011משנת 

 27עבירות של איומי�, תקיפה בהנאש� , בו הורשע 50450�07�11ת"פ (שלו� חדרה)   (ה) 

 28, 2011. בגזר הדי", מדצמבר 2011לגבי אירוע מיולי  –קיפה סת� הגורמת חבלה ממש ות

 29  .) חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי10הושתו על הנאש� עשרה (

 30, אשר 40כבת יא בתסקיר זה, שהוכ" בהסכמת המתלוננת, נכתב כי ה � תסקיר נפגעת עבירה .6

 31סובלת  וננתויחסיה ע� בני משפחתה אינ� טובי�. המתל, 20בגיל עלתה לישראל בגפה 

 32מזה כמה שני�, לרבות טיפולי� ומטופלת  הפרעות שינה וכאבי ראש כרוניי�מדיכאו", 
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 1תרופתיי�. בתסקיר נכתב כי ההתנהגות הבוטה והאלימה של הנאש� באירועי� בה� עסקינ" 

 2היוו עבור המתלוננת פגיעה נוספת ומצטברת בעולמה הרגשי המיוסר והפגוע ג� כ�. עוד צוי" 

 3סבלה המתלוננת מאירוע אלי� מצד ב" זוגה דאז, ולכ",  –עובר לאירוע הנוכחי  כי חמש שני�

 4האלימות שהופעלה כלפיה באירוע הנוכחי, גרמה לתחושות השפלה, ניצול והתעמרות 

 5כי הנזק המשמעותי והקשה ביותר למתלוננת עקב מעשי הנאש� הינו בנוס-, נכתב מוגברות. 

 6ומחשבות טורדניות שמגבירי� את חוסר האמו" פגיעה נפשית, המותירה פחדי�, חרדות 

 7שרדותיי�, בתחתית שולי החברה. המתלוננת מצפה כי יביכולותיה להתמודד ע� חייה הה

 8  ית" ביטוי לחומרת העבירות ופיצוי כספי הול�.יגזר על הנאש� עונש שיי

 9אמו של הנאש� ביקשה שלא להחמיר בעונש, תו� שהיא מדגישה שהנאש� לא  �עדויות  .7

 10ו" לבצע את העבירה. אחיו של הנאש�, ביקש א- הוא להקל בעונשו של הנאש�, והסביר התכו

 11  כי הנאש� מתחרט על המעשי� ומבקש להשתק� ולפעול ל"חיי� טובי� יותר".

 12   �הטיעוני� לעונש 

 13באת כוחה של המאשימה הגישה טיעו" כתוב לעניי" העונש והוסיפה  � טיעוני המאשימה .8

 14המאשימה מציינת את חומרת העבירות בה" הורשע הנאש� ואת וטענה במהל� הדיו". 

 15הכולל שני מעשי סדו�, מעשה מגונה ותקיפה שגרמה  העובדה שהמדובר באירוע מתמש�

 16. עוד מודגש כי העובדה שהנאש� ידע שאי" ברשותו כס- על מנת לשל� חבלה של ממש

 17פגיעה לרה. נית" דגש יחומרה ית �ובכ –כנ" את המהלכי� ישהוא תמלמדת על כ� למתלוננת, 

 18צוי" בנוס- כי נטילת . א22ת/�ו 22הנראות במוצגי� ת/ חבלותתו� הפניה ל –הקשה למתלוננת 

 19המאשימה מבקשת כי "גז המצתי�" פעמיי� במהל� האירוע מהווה נדב� נוס- בחומרתו. 

 20 סבורהשנות מאסר ו) 14ארבע עשרה (לבי"  )8שמונה (יקבע שמתח� הענישה הראוי הינו בי" 

 21עוד רלבנטית. , תו� הפניה לפסיקה בתו� המתח� יש לגזור על הנאש� עונש בר- העליו"כי 

 22מפנה המאשימה לעבר הפלילי של הנאש�, המלמד על מסוכנותו ועל כ� שעונשי מאסר על 

 23אינ� מהווי� הרתעה מספיקה. בהקשר זה המאשימה עותרת  –תנאי שרובצי� על שכמו 

 24 ) חודשי�6מאסר על תנאי ב" ששה ( �רטו מעלה), הראשו" (הפומאסרי� מותני� שני להפעלת 

 25 )6מאסר על תנאי ב" ששה ( � והשני  47681�11�12אשר הוטל על הנאש� בת"פ (שלו� חיפה) 

 26טוענת . המאשימה 56886�10�12הושת על הנאש� במסגרת ת"פ (שלו� חיפה) אשר  חודשי�

 27, אשר יושת בתיק הנוכחי כי יש להפעיל את שני עונשי המאסר המותלה במצטבר לעונש

 28. בנוס-, נטע" כי את העבירות נשוא התיק לרבות לאור כ� שכל אחד מופעל בגי" עבירה אחרת

 29שירות שהוטלו עליו במסגרת ת"פ (שלו� העבודות את הנוכחי ביצע הנאש� בעודו מרצה 

 30אש� . היות והנ8.9.2014אמורות היו להתחיל ביו� כמוזכר מעלה, אשר , 52729�12�11חדרה) 

 31, מ" הסת� הוא הספיק לבצע רק חלק קט" בלבד מתו� עבודות 16.9.2014נעצר בתיק זה ביו� 

 32טוענת המאשימה כי יש לקבוע שימי המעצר בתיק הנוכחי לא "ינוכו"  �רות, ובהתא� יהש

 33ה" בנוגע למאסר בתיק זה וה" בנוגע למאסר בתיק בגי" החזקת הסכי" (בעקבות  –פעמיי� 

 34  צפויה של עבודות השירות).ההפסקה המינהלית ה
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 1בא כוחו של הנאש� ביקש להדגיש בטיעוניו כי הנאש�, הג� שלחובתו עבר  � טיעוני ההגנה .9

 2פלילי, אינו עבריי" מי" ומעול� לא היה מעורב בעבירות ע� נופ� מיני. עוד הוא מציי" כי 

 3 –ביצוע" ההרשעות הקודמות התייחסו לעבירות אלימות בר- הנמו�, והג� שאי" להקל ראש ב

 4אי" המדובר על מי שנוהג באלימות קשה כדר� חיי�. עוד נטע" כי המפגש בי" הנאש� לבי" 

 5המתלוננת היה אקראי, בסמו� לביתו של הנאש�, וכי סביר להניח שהמתלוננת היתה זו אשר 

 6ומכא" שהוא לא תיכנ" מראש "לתור אחר קורבנות"  –פנתה אל הנאש� והציעה את שירותיה 

 7 –מו. עוד מתבקש בית המשפט לתת את הדעת לכ� שעל פי כתב האישו� ולבצע את זמ

 8השימוש באלימות פיזית פסק בשלב מוקד� של האירוע ולאחר מכ", המתלוננת פעלה עקב 

 9מורא ופחד מהנאש�, א� ללא הפעלת אלימות מצדו. עוד נטע" כי לו הנאש� היה משל� 

 10צאי� פה". בנוס-, נטע" כי נסיבות "לא היינו נמ �(  200 –למתלוננת את הסכו� שביקשה 

 11חייו של הנאש� א- ה" אינ" קלות, כי הפרוטה אינה מצויה בכיסו, כי הוא עובד לפרנסתו 

 12לא צוי" מתח�  –כשוט- כלי� במסעדה וכי אי" להחמיר עמו את הדי". לגבי מתח� הענישה 

 13י מקרי� ציפי א� נטע" כי הדוגמאות שאליה" הפנתה המאשימה משקפות ר- ענישה לגבפס

 14קשי� בהרבה, תו� חטיפת הקורבנות, הפעלת אלימות קשה ומסכת התעללויות חמורה 

 15בהרבה, וזאת תו� הפניה לפסקי די" בה� ר- הענישה היה נמו� בהרבה. באשר לעונשי 

 16את חלק�  –התבקש בית המשפט שלא להפעיל� במצטבר, ולמצער  –המאסר המותני� 

 17י לנאש� אי" אמצעי� כלכליי�, במיוחד לאור כ� הודגש כ –בלבד. באשר לקנס או פיצוי 

 18  ומאז אינו עובד. 2014שנעצר בספטמבר 

 19הנאש� הביע את חרטתו, ביקש להודות בטעותו, טע" כי הוא היה תחת השפעת אלכוהול  .10

 20  וביקש להדגיש כי הוא לא לקח את המתלוננת בכח לביתו. 

 � 21  � שיקולי� בקביעת מתח� העונש ההול

 22מעשי העבירה אות� ביצע הנאש� קשי� ביותר. הנאש�, לצור� סיפוקו המיני, פגע שוב ושוב  .11

 23במתלוננת, ה" במכותיו, ה" בניסיונו לחנוק אותה וה" בשלושת המעשי� המיניי� הבוטי� 

 24והכל בניגוד להסכמתה של המתלוננת, אשר הובעה באופ" ברור וחד משמעי. אי"  –שביצע 

 25ר חומרת המעשי�, אשר כוונו כלפי מי ששייכת לאוכלוסייה צור� להכביר מילי� בדב

 26מוחלשת שבדר� כלל מתקשה להג" על עצמה מפני מעשי� מעי" אלה שבוצעו ע"י הנאש�, 

 27  ואשר לעיתי� א- נמנעת מלהתלונ" לגבי מקרי� דומי�. 

 28   –ריבוי עבירות 

 29שי� נפרדי� עסקינ" באירוע אחד מתמש�, ולא בכמה אירועי� נפרדי�, הג� שכלל כמה מע .12

 30 פלוני נ' מדינת ישראל 512/13בבחינת "ריבוי עבירות" (ע"פ  –והתמש� על פני פרק זמ" 

 31יג' לחוק 40סעי- על פי )). מכא", ש3.2.14(גוני נ' מדינת ישראל  3856/13); ע"פ 4.12.13(

 32העונשי", יש לקבוע את מתח� העונש ההול� לאירוע כולו ולגזור עונש כולל לכל העבירות 

 33  אותו האירוע.בשל 
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 1 �  הער+ החברתי שנפגע ומידת הפגיעה בו

 2וזאת דווקא על  –במעשיו פגע הנאש� קשות באינטרס השמירה על שלו� הציבור ובטחונו  .13

 3רקע העובדה שהמתלוננת נמצאת בשוליה של החברה ונמנית על אחד מהסקטורי� 

 4בעבירות מי",  המוחלשי� ביותר של הציבור. הפגיעה חמורה במיוחד בשל העובדה שעסקינ"

 5ה" פוגעות בער� החברתי של שמירה על שלמות גופה של האישה, על עליה" נאמר לא פע� כי 

 6  כבודה, על האוטונומיה שלה ועל זכותה לבחור את אשר תעשה בגופה, וכפי שנפסק, לא אחת:  

 7"לכל אישה זכות על גופה. זכות לכבוד. זכות לחירות. אי� לא
 אחד את הזכות 

 8   ה ממנה"ליטול כל אל

 9  .))10.11.2011( 410, פסקה קצב נ' מדינת ישראל 3372/11(ע"פ         

 10על בתי המשפט לתת יד בהגנה על אותה שלמות הגו-, על אותו כבוד ועל אותה אוטונומיה,  .14

 11, אסולי� נ' מדינת ישראל 1641/94עוד בע"פ לגבי כל אישה באשר היא, כולל אשה בזנות. 

 12   ), נפסק כי:1.12.1994( 5פסקה 

 13"פרוצה העומדת על א� הדר� אינה הפקר, זכאית היא להגנה על חירותה ועל 

 14כבודה, אפילו עוסקת היא במלאכה בזויה. לפיכ�, מי שמבצע מעשה אונס בפרוצה, 

 15  ראוי לעונש ההול� את חומרת העבירה, ללא כל קשר ע� עיסוקה."

 16, )31.10.2001( קובלנקומדינת ישראל נ'  176/01) מחוזי חיפהפ ("תובעקבות דברי� אלו, ב  

 17  נפסק כי:

 18כלל אלו אשר המציאות הכלכלית כפתה �"אות� נשי� העוסקות בזנות ה� בדר�

 19עליה� להיאנס, מהבחינה המהותית (ג� א� לא במוב� הפלילי) מדי יו�.  מציאות 

 20חייה� של העוסקות בזנות הינה אונס מתמש� כתוצאה ממצוקה. דווקא בנסיבות 

 21לילת החירות המועטה שנותרה למתלוננת על גופה וביצוע אלו, סבורי� אנו כי ש

22� גהאינוס בה הוא נסיבה לחומרה, ובכל מקרה לא נית� לראות בכ� נסיבה מקילה.  

 23פרוצה ראוייה להגנת בית המשפט וגופה אינו הפקר. מעבר לפגיעה שכבר נגרמת 

 24יותר לה מעצ� האילו" לעסוק בזנות, אי� כל מקו� להכיר, ולו ברמז, במצב בו 

 25  .דמה והפגיעה בה תיחשב כשונה בחומרתה מפגיעה בכל אד� אחר"

 26, בדחותו ערעור על )2.12.2010( 30, פסקה יוחייב נ' מדינת ישראל 204/09פ "עבהמש�, ב .15

 27הרשעה ועל חומרת הענישה בנוגע לעבירה דומה, אשר בוצעה כנגד מי שהגיעה לביתו של 

 28  הנאש�, קבע בית המשפט העליו" כי: 

 29לציי� כי לנסיבות הגעתה של המתלוננת לבית המערער אי� חשיבות של "למותר 

 30ממש כאשר בוחני� את חומרת המעשי�, וג� היא, ככל אישה, זכאית להגנה על 

 31  זכויותיה וגופה אינו הפקר".

 32לפסק דינה  3, פסקה סיורי נ' מדינת ישראל 9687/11פ "עבדומה, ראו את הדברי� שנאמרו ב .16

 33, ש� דובר "רק" בהטרדה של מי שהנאש� סבר שהינה )21.11.2013של השופט ארבל (

 34  "פרוצה", כדבריו, בזו הלשו":

 35"א� אי� זה ברור די הצור�, אדגיש זאת בכל לשו�: הטרדתה המינית של יצאנית 

 36� אינה נבדלת במאומה מהטרדתה המינית של כל אישה אחרת, ושתיה� אסורות על



 

 

  
  בית המשפט המחוזי בחיפה

  מדינת ישראל נ' אבו גיליו�(עציר) 8086�10�14 תפ"ח

  
   

 12 מתו� 6 עמוד

 1ינו מתיר או מכשיר בשו� אופ� את פי חוק. עיסוקה של אישה כיצאנית (כביכול) א

 2הטרדתה, יהיו הנסיבות אשר יהיו. אל לו למערער לצפות ליחס סלחני מבית 

 3המשפט בנימוק שהטריד אישה העוסקת במת� שירותי מי�. לא נביע יחס שכזה 

 4כלפי מי שמבצע עבירות, ועבירות מי� בפרט, ביצאניות דווקא, שה� כידוע טר
 קל 

 5אחת עמדנו בבית משפט זה על כ� שאישה העוסקת בזנות לעבירות מסוג זה. לא 

 6  ג� על שלמות גופה ונפשה ..."�להגנה על כבודה, כמו –ככל אישה  –זכאית 

 7מחוזי ח ("תפ; וב)17.07.2012( ח'גאזי נ' מדינת ישראל 3920/09פ "עוראו דברי� דומי� ב  

 8  , לאמור:)17.03.2013( מדינת ישראל נ' סעאידה 5893�06�12) רתנצ

 9"זנות הינה פרקטיקה של דיכוי וניצול פערי כוח, א
 א� העוסקת בזנות רואה 

 10בעיסוקה ביטוי לאוטונומיה עצמית ובחירה חופשית. מציאות הזנות היומיומית 

 11הינה קשה ואכזרית והעוסקות בה סובלות בהכרח מהשפלות, פגיעות פיזיות 

.� 12 ותחלואי� שוני

 13, "זנות ודיני העבודה", עבודה חברה פרופ' שולמית אלמוג (ראו: שולמית אלמוג

 14) טבעה למעשה את המונח "מס קלו� חברתי" בבואה 313) בעמ' 2010ומשפט י"ב (

 15לתאר את היעדר הבחירה, את המס החברתי אותו אנוסות לשל� בהכרח כל 

 16המרת הזהות  –העוסקות בזנות. מדובר במחיר חברתי ותדמיתי גבוה לעי� ערו� 

 17ת של "זונה" מבלי יכולת להתנער מתדמית זו. "מס האישית בזהות החד מימדי

 18הקלו� החברתי" מוביל לטיעו� מעי� זה שבפנינו, לפיו יש "להתחשב" במבצעי 

 19  עבירות מי� בנשי� העוסקות בזנות.

 20על בית המשפט כמעצב מדיניות, לבטל רטוריקה זו ולקבוע כי עבירות מי� 

 21ה� מימד חומרה מופחת אלא המבוצעות כנגד נשי� אשר בחרו לעסוק בזנות, אי� ב

 22א
 פגיעה וניצול במדרג גבוה יותר. מדובר בנשי� חלשות, פגועות וראויות להגנה 

 23ואי� להבחי� חלילה בי� "זונה" ל"אד�". אונס הוא אונס הוא אונס ואי� משנה 

 24  עיסוק המתלוננת."

 25למוג עוד באשר לערכי� החברתיי� אשר בה� פגע הנאש�, אפנה לספרה של פרופ' שולמית א .17

 26" (תשס"ח) ולמאמרה של דר' נויה רימלט, "על זנות, מגדר ומשפט פלילי: נשי� מופקרות"

 27 יג' תשע"א. משפט וממשלהרהורי� על הצעת החוק להפללת צרכני זנות", 

 28הדבר נובע מהצור� לחדד ולהבהיר חד משמעית כי  –א� הארכתי בציטוטי� ואסמכתאות  .18

 29" למי שפוגע בנשי� כגו" המתלוננת בתיק זה, וכי אי" מקו� לכל טענה בדבר הקלות שיש לית

 30ככל  –הפגיעה בה פוגעת בדרגת החומרה הגבוהה ביותר בערכי� המוגני� המתוארי� מעלה 

 31 אישה אחרת וככל קורב" אחר של עבירות מי". 

 32  � מדיניות הענישה הנהוגה

 33נו, "מהכבד אל הקל", בהתייחס לעונשי ינסקור כמה מפסקי הדי" שעשויי� לסייע ביד .19

 34  המאסר בפועל בלבד: 

 35) הורשע הנאש� בעבירות אינוס, מעשה 01.02.12( דרביקי� נ' מדינת ישראל 5167/09בע"פ 

 36במש� בזנות העוסקת כנגד אישה עבירות שבוצעו  –סדו�, תקיפה, איומי� וכליאת שווא 

 37נוכח נסיבות חייו ) שני� בפועל, 16( את עונשו לכדי שש עשרהיממה. ביהמ"ש העליו" הפחית 

 38  הקשות של הנאש�.



 

 

  
  בית המשפט המחוזי בחיפה

  מדינת ישראל נ' אבו גיליו�(עציר) 8086�10�14 תפ"ח

  
   

 12 מתו� 7 עמוד

 1ההרשעה היתה בעבירות של אינוס  )2.12.2010( יוחייב נ' מדינת ישראל 204/09פ "עב

 2בנסיבות מחמירות, מעשה סדו� בנסיבות מחמירות, כליאת שווא ופציעה בנסיבות מחמירות. 

 3ננת בראשה מספר פעמי� הנסיבות ש� היו קשות ביותר, תו� שהנאש� היכה את המתלו

 4בחפ+ הדומה ללהב של גרז", כלא אותה בדירה תו� ביצוע המעשי� המיניי� הקשי� במש� 

 5מערכתית �קפצה המתלוננת מהמרפסת וספגה חבלה רב –סיונה להימלט ישעות ותו� שבנ

 6  ) שנות מאסר.15קשה. ש� נגזרו על הנאש� חמש עשרה (

 7) המדובר היה 17.03.2013( ישראל נ' סעאידהמדינת  5893�06�12) רתנצמחוזי ח ("תפב

 8כאשר האחד  –אלימות  תבחבירת� של שניי� יחדיו, לביצוע אונס של אישה בזנות, תו� הפעל

 9) שני� (א� 8.5למאסר ב" שמונה וחצי ( –) שני� והשני 15נדו" למאסר בפועל של חמש עשרה (

 10  כי פסק הדי" אינו חלוט).

 11הנאש�, ביחד ע� אחר,  )31.10.2001( ישראל נ' קובלנקו מדינת 176/01) מחוזי חיפהפ ("תב

 12ארבו למתלוננת (אשר עסקה בזנות) בפתח ביתה, שלפו סכי" ותחת איומיו אילצו אותה 

 13להכניס� לביתה. ש�, קרעו באמצעות הסכי" את בגדיה, היכו אותה, חנקו אותה עד שהחלה 

 14ת בגי" העבירות היה ארבע בזה אחר זה. העונש שהוש –לאבד את הכרתה ואז אנסו אותה 

 15  ) שנות מאסר בפועל. 14עשרה (

 16), הורשע הנאש� בעבירות של תקיפה, 14.02.03( מדינת ישראל נ' אבו גלידא� 967/02בתפ"ח 

 17  ) שנות מאסר.12חטיפה לש� עבירת מי", אינוס ומעשי� מגוני� ונגזר דינו לשתי� עשרה (

 18באינוס  �2ו 1הורשע הנאשמי� ), 14.12.2004( מדינת ישראל נ' מטרוס 964/02בת"פ (ב"ש) 

 19סיו" למעשה סדו�, איומי�, סחיטה באיומי� והדחה בחקירה, של יבנסיבות מחמירות, נ

 20) 11אחת עשרה ( –) שנות מאסר בפועל ועל האחר 10העוסקת בזנות, ונגזרו על האחד עשר (

 21  שני�.

 22הנאש� בעבירת אינוס, חטיפה  ) הורשע22.03.05( חלבלי�מדינת ישראל נ' ח� 1142/03בתפ"ח 

 23ונהיגה בזמ" פסילה. בנסיבות ש� הנאש� נהג ללא רישיו", תפס את המתלוננת, דחפה לרכבו, 

 24נעל את הדלתות, עצר את הרכב באזור תעשייה וביצע את מעשה האונס. הנאש� נדו" לעשר 

 25  ) שנות מאסר בפועל.10(

 26), הורשע הנאש� באינוס של 23.11.2011( מדינת ישראל נ' גרמסיו� 35796�09�10בתפ"ח 

 27סיו" אינוס של מתלוננת נוספת צעירה. בית המשפט ימתלוננת אחת, שעיסוקה ביצאנות, ובנ

 28ש� מציי" כי התחשב לקולא בכ� שהנאש� נתי" זר, ללא כל משפחה וכי מצבו הנפשי קשה, 

 29  ) שני�.7וגזר עליו, לגבי שני המקרי� מאסר בפועל של שבע (

 30), הורשע הנאש� באינוס, ביצוע 10.4.2013( מדינת ישראל נ' רייטבורג 19586�08�11בתפ"ח 

 31בעודו משמש כמעסה של המתלוננת באתר  –מעשה סדו� בנסיבות מחמירות ומעשה מגונה 

 32  ) שני�.6ספא. בית המשפט גזר עליו מאסר בפועל של שש (
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 1שני נאשמי� , הורשעו 837) 4, פ"ד נד(דורוב נ' מדינת ישראל 8526/99+  8523/99בע"פ 

 2א, מעשה סדו� בנסיבות אינוס, אינוס, איומי� ושיבוש מהלכי ובעבירות של כליאת שו

 3וזאת לאחר שהשניי� הזמינו לדירתו של האחד את המתלוננת, העוסקת בזנות,  –חקירה 

 4וביצעו בה מעשי� מיניי� שלא בהסכמתה תו� כליאתה בדירה והשמעת איומי�. על כל אחד 

 5  שנות מאסר.) 5מה� נגזרו חמש (

 6), התברר ענינו של נאש� אשר הורשע 26.8.2013( מדינת ישראל נ' ויל, 7451�01�12בתפ"ח 

 7באינוס קטינה, שהיתה במצב של שכרות, תו� ניצול מצבה. נקבע כי מתח� הענישה יהא בי" 

 8  ) שנות מאסר.5ארבע לבי" שבע שנות מאסר, ונגזרו על הנאש� חמש (

 9התברר עניינ� של שני מתנדבי� במשמר  �) 1.12.1994( ת ישראלפלוני נ' מדינ 1641/94בע"פ 

 10עצר. ישא� לא כ" ת �האזרחי, אשר אספו אל רכב� יצאנית, ודרשו ממנה להתמסר לה� 

 11וה� הורשעו בביצוע אינוס וניצול לרעה של כוח  , נעתרה לדרישת�המתלוננת, מפאת חששה

 12) 15אילו על השני, חמישה עשר () שנות מאסר ו3המשרה. על האחד הושת עונש של שלוש (

 13חודשי מאסר בפועל בלבד, א� כי דומה כי מקרה זה אינו משק- את ר- הענישה הראוי ויש 

 14  לראות כי המדובר היה בשני צעירי� (האחד קטי") ללא כל עבר פלילי.

 15ע� זאת, ולמרות הסקירה דלעיל, יש לזכור כי מדיניות הענישה הנהוגה הינה א� בגדר שיקול  .20

 16בי" מספר שיקולי� שיש לשקול לש� קביעת המתח� והיא אינה משו� תחלי- הול� אחד מ

 17לפסק  12), פסקה 1.1.2014( מדינת ישראל נ' אלעוקבי 4815/13להגדרת המתח� עצמו (ע"פ 

 18  הדי"), מה ג� שהמנעד הרחב נובע מהשוני המהותי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

 19  � נסיבות הקשורות בביצוע העבירה

 20ט לחוק מונה את הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה בה" נדרש בית המשפט 40סעי-  .21

 21ככל שנסיבות  –להתחשב, לקולא או לחומרא, בבואו לקבוע את מתח� הענישה ההול� 

 22  שכאלו מתקיימות במקרה הנדו".

 23כאשר במוב" מסוי� נית" לומר שהנאש�  –בתכנו" שקד� לעבירה  כ� למשל יש להתחשב  .22

 24ת העבירות, שעה שהזמי" את המתלוננת לדירתו, לאחר שסוכ� שישול� במקרה זה תיכנ" א

 25  מה ציפה הנאש� שיקרה?  –נשאלת השאלה ו –ללא שהיה לו את הסכו� לתשלו� (,  200לה 

 26נסיבה נוספת שיש לקחת בחשבו" הינה הנזק שנגר� מביצוע העבירה. במקרה זה, לאור  .23

 27את  �ועתיד עוד ללוות  �אשר מלווה האמור בתסקיר נפגעת העבירה, המדובר בנזק נפשי, 

 28 �המתלוננת בעתיד, תו� שהוא מצטבר למצבה הנפשי הקשה והשברירי, עובר לאירועי� 

 29 אטיאס נ' מדינת ישראל 3873/08יש לראותה כ"גולגולת דקה" (ע"פ  � ובמוב" הזה 

 30 5382/04; ע"פ 606�605, 594) 1, פ"ד נו(פלוני נ' מדינת ישראל 4890/01); ע"פ 6.9.2010(

 31  )).4.6.2006( מרגוליס נ' מדינת ישראל
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 1כאשר הדגש  –נתו" נוס- רלבנטי לחומרא הינו מדרג האלימות בה נהג הנאש� במהל� האירוע  .24

 2  הוא על נסיו" החניקה, אשר בעטיו הפסיקה המתלוננת להתנגד, בשלב מסוי�.

 � 3   �סיכו� לגבי מתח� העונש ההול

 4לאור כל האמור, בהתחשב בערכי� החברתיי� שנפגעו מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בה�,  .25

 5לקבוע כי מתח�  אציע �במדיניות הענישה הנהוגה, ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה 

 6כפי שמציעה שנות מאסר לריצוי בפועל,  )14ארבע עשרה ( לבי" )8שמונה (הענישה יהא בי" 

 7לחוק העונשי", בדבר  355והכל בזיקה להוראות סעי- ( מותנה מאסר �המאשימה, ובנוס- 

 8 העונש המזערי (בשיעור של רבע מהעונש המירבי)).

 9מ" הראוי להשית על הנאש� במקרה זה פיצוי הול� לטובת המתלוננת, בנוס-, אציע לקבוע כי  .26

 10לוני פ 3818/99אשר יהא בו כדי לפצותה על סבלה ולהמחיש לנאש� את אחריותו כלפיה (ע"פ 

 11  )). 2001( 721), 3, פ"ד נו(נ' מדינת ישראל

 12, אשר תבהקשר זה, אבקש להפנות למאמר" של פרופ' שולמית אלמוג וד"ר קארי" כרמית יפ .27

 13בדר� לתיקו� " ואשר כותרתו: "משפטי�עתיד להתפרס� בגיליו" הקרוב של כתב העת "

 14. במאמר זה, "'קלקלת המי�': לקראת המשגה חדשה של מיניות נשית במשפט הישראלי

 15מי" המשגת התופעה בה  –סוקרות המחברות היבטי� רבי� של המונח "כלכלת מי"", דהיינו 

 �16(בדר� כלל) רוכשי� באמצעי� מוחשיי�בו גברי�  ,סחר חליפי"מהווה אובייקט למעי" 

 17כלכלת מנשי� (בדר� כלל). המחברות טוענות כי א� נייש� על "טובות הנאה מיניות כספיי� 

 18משאב  אזי שהעובדה שהנשי� מחזיקות ביד" (א" בגופ") – ות כלכליי� בסיסיי�עקרונ" המי�

 19בתחומי� אי" ספור.  –אמורה היתה להקנות לה" כח ועוצמה יקר ער� הזוכה לביקוש גבוה, 

 20אמצעי הפ� לשימוש במי" והמחברות מדגימות כיצד ה לא כ� ה� פני הדברי�דע עקא, ש

 21. במאמר המרתק, מנתחות "קלקלת מי�"תו� כינוי התופעה  –� ולא להעצמת" לדיכוי נשי

 22המחברות את הסיבות לכ�, את ההשלכות שיש לדבר וא- מציעות דרכי שינוי ומהפ� תודעתי 

 23אציע כפי שלטובת המתלוננת, מקי-. על רקע האמור, בי" היתר, יש להשית עליו פיצוי 

 24 .בהמש�

 � 25   � העונש המתאי� לנאש

 26א� כ" גזירת דינו של הנאש� הספציפי דכא", לרבות בזיקה לנסיבותיו האישיות של נותרה  .28

 27הנאש� שאינ" קשורות בביצוע העבירה, כמו ג� בשאר הפרמטרי� המפורטי� בהוראות 

 28 � )), וכבר נפסק לא אחת כי 15.1.14( גברזגיי נ' מדינת ישראל 1127/13החוק (ע"פ 

 29ית, א� ג� איננה מדע מדויק. עניי� היא "מלאכת גזירת העונש אינה מלאכה שרירות

 30לשיקול דעת הנסמ� על הערכת מכלול הנסיבות והשיקולי�, תו� מת� משקל 

 31לנסיבותיו המיוחדות של העבריי�, לאופיי� של העבירות ולנסיבות ביצוע� במקרה 

 � 32הנדו� ולשיקולי� הנוגעי� לאינטרס הציבורי ובכלל� שיקולי הרתעה, גמול, שיקו

 33  �לו� הציבור" והגנה על ש

 34  )).5.1.14(מיכאל ניסנוב נ' מדינת ישראל  6683/13(ע"פ           
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 1  �נסיבות אשר אינ� קשורות בביצוע העבירה 

 2כי בתו� מתח� העונש ההול� יגזור בית המשפט את עונשו  לחוק העונשי" קובע ג(ב) 40סעי-  .29

 3יא, ובלבד 40של הנאש�, בהתחשב בנסיבות שאינ" קשורות בביצוע העבירה, כאמור בסעי- 

 4, אלא בשל שיקולי שיקו� או הגנה על שלו� שהעונש לא יחרוג ממתח� העונש ההול�

 5הפגיעה של העונש בנאש�, נטילת האחריות של . כא" נית" למנות בי" היתר את הציבור

 6שיתו- , מאמצי הנאש� לתיקו" תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגר� בשלה, הנאש�

 7 , ועוד.עברו הפלילי של הנאש� או העדרו, רשויות אכיפת החוקהפעולה של הנאש� ע� 

 8ממנו עולה כי  –, המתואר מעלה יש לזקו- לחובת הנאש� את עברו הפלילימקרה דכא", ב .30

 9הורשע בכמה עבירות, לרבות איומי�, תקיפות הגורמות חבלה של ממש ועבירות אלימות 

 10ש לראות כי הושתו על הנאש� בעבר ). עוד י1988והכל למרות גילו הצעיר (יליד  –נוספות 

 11ובכל אלה לא היה די  –עונשי מאסר בפועל לתקופות לא מבוטלות וכ" עונשי מאסר על תנאי 

 12  על מנת להרתיעו מלבצע את העבירות נשוא הלי� זה.

 13ז מאפשר לבית המשפט להחמיר בענישה, בגבולות מתח� הענישה ההול�, 40בנוס-, סעי-  .31

 14  ובמקרה זה, יש לעשות כ". –בשל הצור� בהרתעת הרבי� 

 15עובדת הודאת הנאש� טר� שהעידה המתלוננת בתיק, באשר היה בכ� את יש לזקו- לקולא  .32

 16כדי לחסו� ממנה את הקושי המשמעותי הטמו" בכ�. ראו בהקשר זה כי על פי התסקיר, 

 17חסותה של עורכת התסקיר לנכונותה של המתלוננת לשת- אותה בחלק מהמידע, דומה יוהתי

 18  גר� למתלוננת נזק נפשי נוס- לו היתה מעידה ונחקרת.יי היה להכי עשו

 19   �סיכו� וגזר הדי� 

 20סיכומו של דבר, במכלול השיקולי�, בהתחשב במתחמי הענישה שנקבעו לעיל ולאחר  .33

 21העיקרו� "�ששקלתי השיקולי� לחומרא מחד גיסא והשיקולי� לקולא מאיד� גיסא, והואיל ו

 22הול� בי� חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו המנחה בענישה הוא קיומו של יחס 

 23לחוק העונשי", לאחר ב' 40(כקבוע בסעי-  ו"של הנאש� ובי� סוג ומידת העונש המוטל עלי

 24לגבי כל לחוק), אציע לחברי להרכב לגזור על הנאש� את העונשי� כדלקמ",  113תיקו" 

 25 : העבירות

 26ת"פ (שלו� חיפה) המאסר על תנאי מתיק  בנוס-, יופעל) שני�. 10מאסר בפועל למש� עשר ( .34

 27וזאת במצטבר לעונש  –) חודשי מאסר נוספי� 6, כ� שיושתו על הנאש� ששה (47681�11�12

 28ת"פ (שלו� יופעל המאסר על תנאי מתיק  �שהוטל עליו בתיק זה. בנוס-, וא- זאת במצטבר 

 29פעלת העונשי� ) חודשי מאסר. ה6, כ� שיושתו על הנאש� עוד ששה (56886�10�12חיפה) 

 30לחוק העונשי", ובמיוחד לאור הצור�  58בהתא� להוראות סעי-  �המותני� תהא במצטבר 

 31. ))19.11.2014( עמאש נ' מדינת ישראל 1880/14(ע"פ  בהדגשת מדיניות הרתעתית במקרה זה

 32  ) שני�.11אור� המאסר בפועל יהא של אחת עשרה (בס� הכל מכא", ש
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 1 . 16.9.2014 �מעצרו של הנאש� מניי" המאסר הנקוב מעלה יחל ב .35

 2ככל  – 52729�12�11בכל הנוגע לעבודות השירות שהוטלו על הנאש� בת"פ (שלו� חדרה)  .36

 3שיחליט הגור� המוסמ� להפקיע את עבודות השירות ממילא יהיה על שב"ס לערו� את 

 4תחשיב מש� תקופת המאסר הכולל וזאת בהתא� לסמכותו כדי". ככל שיחלוק מי מהצדדי� 

 5התחשיב שיערו� שב"ס וקביעתו לעניי" מש� המאסר, כי אז פתוחה הדר� לפנות לבית על 

 6   המשפט המוסמ� בעתירה מתאימה. 

 7וזאת באמצעות הפקדת סכו� זה (  50,000הנאש� א- ישל� למתלוננת פיצוי כספי בס�  .37

 8המאשימה תמציא את פרטי המתלוננת למזכירות בית . 1.6.2015בקופת בית המשפט עד ליו� 

 9 המשפט.

 

 תמר נאות פרי, שופטת

  10 

  11 

  12 

 13  :השופט ר' שפירא, סג� נשיא [אב"ד]

 14  אני מסכי�.

 

  נשיא ג�שפירא, ס ו�ר
 [אב"ד]

  15 

  16 

  17 

� 18  :השופט א' אליקי

 19  אני מסכי�.

 

 אליקי�, שופט ברה�א

  20 

  21 

  22 

  23 
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 1  הוחלט כאמור בגזר דינה של השופטת נאות פרי. 

  2 

 3לגזר הדי", של אחת  34בסעי-  י�מפורטרכיבי� ההנאש� ירצה תקופת מאסר כוללת, בהתא� ל

 4  .    16.9.2014שמניינ" מיו� מעצרו,  ,) שני�11עשרה (

  5 

 6בקופת  . סכו� הפיצוי יופקד( 50,000של� למתלוננת פיצוי כספי בס� להנאש� אנו מחייבי� את 

 7  . 1.6.2015בית המשפט עד ליו� 

  8 

 9סר שנגזר על הנאש� לרצות בכל הנוגע לאופ" ריצוי מאסר בגי" הפקעה צפויה של תקופת מא

 10  לגזר הדי".  37בעניי" זה יחול האמור בסעי-  –בעבודות שירות 

  11 

 12אנו מתירי� את פרסומו של גזר הדי�. נאסר לפרס� כל פרט מזהה של המתלוננת (פרטי� שלא 

� 13  בכתב האישו�).  , באופ� חלקי,צוינו בגזר הדי� ואול� מופיעי

  14 

 15  ימי� מהיו�.  45הודע לנאש� על זכותו לערער לבית המשפט העליו� בתו+ 

  16 

 17  .ובאי כוח� הצדדי�במעמד , 2015ינואר  29, ט' שבט תשע"הנית" היו�, 

 

 

 

 

 

  נשיא ג�שפירא, ס ו�ר
 [אב"ד]

 תמר נאות פרי, שופטת  אליקי�, שופט ברה�א 

  18 




