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     משה אור .       2

 ד רונן רבי"כ עו"י ב"              ע
 
 

  גזר דין
 

 ,מסגרת הסדר טיעוןכתב אישום מתוקן בשנית בהודו ב, 1986- ו1985ילידי , הנאשמים .1
) "הנאשים": להלן(לישראל ילה 'צמפעולות שונות על מנת להביא נשים עשו  יחד עם אחריםש

 ).בפנינו בעדות מוקדמתהנשים נשמעו מ 3עדויות (בזנות ולהעסיקן 

האחת קודם לחודש אוגוסט ,  הודה שהיה מעורב בהבאת נשים לישראל בשתי הזדמנויות1נאשם   
 3בה הגיעו לישראל , 2011בחודש ינואר , השנייהבפעם ו,  אחתאשהובה הגיעה לישראל , 2010
  .נשים

  .  הודה במעורבות רק בהזדמנות השנייה2שם נא  
 לפי  עבירה-גרימה לעזיבת המדינה לשם זנותשל הורשעו הנאשמים בעבירות ,  הודאותיהםמכח  

 -וסרסרות למעשה זנות, ")חוק העונשין: "להלן (1977-ז"התשל, לחוק העונשין) א(ב376סעיף 
  .לחוק העונשין) א(199לפי סעיף עבירה 

  
הפרשה החלה בפנייה של עולה כי ,  בלבד1 לנאשם  המיוחס,הראשוןעובדות האישום מ .2

בהצעה  ,1 המתגורר בשכנות לנאשם, רוברטו אדם בשםל, ילה'המתגוררת בצ, לורנהאישה בשם 
תמורת דמי ,  חודשים2-3תקופה של לילה לשם עיסוק בזנות ' המתגוררת בצאשה לישראל לשלוח

את כרטיס יממן  1לפיו נאשם ,  קשר1 עם נאשם וברטורקשר , משך לכךהב. ב"ארה$ 500תיווך של 
 והוא במחצית רוברטוומעת שתתחיל לעבוד יתחלקו , עבור אותה אישההטיסה והשהות במלון 

 לורנהאת הקשר עם ניהלה , לוסיה, רוברטו אשתו של . והמחצית השנייה תימסר לה, מהכנסותיה
, לבקשתה, לוסיהקיבלה , לצורך זה. להבאת האישההנדרשים  וטיפלה בסידורים ל"באמצעות הדוא

 באמצעות סוכנות נסיעות הזמינה לה כרטיס טיסה וחדר במלון, שהיתמונות חושפניות של הא
 ,ארגנטינה ל כספיתההעבר ,2.8.10 ביום ולוסיה 1נאשם   העבירו,לצורך קידום הקשר. בארגנטינה
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השיבה ,  לישראל התחרטה אותה אישההגעתהלאחר .  לאחר מכן בסמוךשה הגיעה לישראליוהא
  .     את עלויות הבאתה ושבה לביתה1 ונאשם לרוברטו

   
 פי הצעת -על, 1 לנאשם  פנה שוברוברטו כי,  לשני הנאשמים עולה המשותף האישום השניעובדות מ  

כי הוסכם בין השלושה . לעסקה להצטרף 2נאשם  פנה ל1נאשם . נוספות נשים 3-  לבקשר, לורנה
 מחציתש ,כךים יממנו את בואן ושהייתן של הנשים בישראל וכי חלוקת הכספים תיעשה הנאשמ

 יצרה קשר עם לוסיה. ורוברטובין שני הנאשמים  תתחלק ומחציתשה י בידי האישארומרווחיה 
על דעת נאשם ,  ערך1נאשם . והזמינה עבורן כרטיסי טיסה, קיבלה מהן תמונות חושפניות, הנשים

שנועד למגורי הנשים , הוזמן חדר במלון בתל אביב, כמו כן. ת לתשלום תמורתםהעברות כספיו, 2
 יאספו את הנשים ורוברטו 1כי נאשם , 2על דעת נאשם , סוכם. בשבוע הראשון לשהייתן בישראל

כל אחת מהנשים לקבלת של טלפון המספר ציין את  פרסם מודעות ובהן 2נאשם . משדה התעופה
  .שירותי מין

 התעופהמשדה ואלו הסיעו אותן , רוברטובו 1פגשו בנאשם , 26.1.11 בישראל ביום הנשים נחתו  
וכן , שירותי מיןתנה יתיסיעו אותן למקומות בהם הם במהלך הנסיעה הסבירו להן כי . למלון

לנשים כי מתוך חלקן הובהר , כמו כן.  חלוקת הכספיםעליהן לגבות ואופןהתעריפים שהסבירו מהם 
 מכשירי טלפון סלולארי נשיםסיפקו להנאשמים . באתנן תנוכה מחצית עלות הבאתן לישראל

  .וקונדומים
, 28.1.11ביום .  לקוחות כל אחת4-6עבור סיפקו הנשים שירותי מין  ,28.1.11- ו27.1.11 מועדים שלב  

 ,יום לאחר מכן. חר סמיםנערכה פשיטה משטרתית על חדרן של הנשים במלון בחיפוש כושל א
בעקבות  כי , לנשים1 בני הזוג ונאשם שם מסרו ,ולוסיה רוברטודירתם של בהוזמנו הנשים לארוחה 

, כן ביקשו.  תתגוררנה ותספקנה שירותי מין בדירה בחולוןוהן, נדרש שינוי בדפוס עבודתןהפשיטה 
 31.1.11ביום . עתקים בלבדעם ה נהישארתוכי הנשים תמסורנה לידיהם את דרכוניהן המקוריים 

  .   למלון על מנת לחפשן2הגיע נאשם , לאחר מכןקצר וזמן , במשטרהנלקחו הנשים לחקירה 
  

   ראיות לעונש
מטעם . ותסקירי שירות מבחןשל הנאשמים פלילי הרישום ההוגש לנו מטעם התביעה  .3

 כן קיבלנו תסקירי שירות המבחן לגבי .2אחותו של נאשם - ו1מו של נאשם אי:  עדים2ההגנה העידו 
 . שני הנאשמים

  
 בהתפרצות לדירה 2005 כי הורשע בשנת ,גיליון הרישום הפלילי מלמד, 1 לנאשם אשר .4

מאסר על תנאי שלא יעבור עבירות ,  קנסם שלהוטלו עליו עונשי.  בגניבההורשע  2007ובשנת , וגניבה
 .אותו נשא בעבודות שירותימים חודשיים לומאסר , רכוש
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 את מידת מעורבותו בפרשה בהשוואה להודאתו מצמצם כי הנאשם , עולהתסקיר שירות המבחןמ  
. אביו סבל מבעיות סמים ואלימות ונפטר כאשר הנאשם היה ילד: נסיבות חייול אשר. בפנינו

, הנאשם נשוים כיו. ושוחרר משירות צבאי על רקע של מצוקה כלכלית, הנאשם עצמו גדל בפנימייה
הוא ואמו הסבירו . תקרב לדתהחל לה לאחרונה .לצד אחיו הצעיר, ומתגורר עם אשתו בבית אמו

שירות המבחן מעריך . הכלכליים מהם סבלהינו הקשיים לשירות המבחן כי הרקע לביצוע העבירות 
יים מרצה ומתקשה לעמוד בפיתו, הנתון להשפעה, דל כוחות וקונקרטי, מדובר באדם חלש"כי 

 אנו מתקשים להעריך הסיכון בו נתון לשוב ...רו לאחלהסיגוולזהות מצבי סיכון שעשויים 
 ".ולהסתבך בפלילים

 העידה בפנינו אמו של הנאשם אשר ציינה שהיא חוששת שעונש כבד שיוטל על הנאשם יגרום, בנוסף  
 .      לפירוק קשר הנישואין שלו ומשפחתו

  
 בעבירת החזקת סכין 2010 כי הורשע בשנת ,הפלילי מלמדגיליון הרישום , 2לנאשם אשר  .5

 . ונדון לקנס ומאסר על תנאי שלא יעבור עבירה דומה

שירות צבאי חלקי שירת .  כי הוא גדל מרבית שנותיו בחולון,תסקיר שירות המבחן בעניינו מעלה  
ים ולומד עובד כמתקין מזגנ, מתגורר עם הוריו בתל אביבהיום . שוחרר עקב קשיי הסתגלותו

וטען כי רק , גם הוא הציג בפני  שירות המבחן תיאור מצומצם של המיוחס לו. טכנאות מחשבים
, כמו כן". השקעתו" על מנת לברר את הטיפול ב1וניהל שיחות מעקב עם נאשם , העביר סכום כסף

אנו ..."מוסר שירות המבחן , בשלב זה. בדיקת שתן העלתה כי הוא משתמש בסם מסוג גראס
קשים עדיין להתרשם מאופי ומידת המוטיבציה לטיפול שמשה מפגין ואין בידינו אינפורמציה מת

 ".מספקת בכדי למקד את צרכיו הטיפוליים ולהפנותו למסגרת המתאימה

  
  .  חייולשקם אתנאשם לסייע לכי היא ובן זוגה מנסים העידה אחותו הגדולה של הנאשם 

  
  טיעונים לעונש

, תנאי-מאסר עלוכן , ל הנאשמים עונש מאסר בפועל משמעותי להטיל עמבקשתהמאשימה  .6
מצאו עצמן הנשים המיובאות נתונות , כתוצאה מפעולות הנאשמים, לעמדתה. פיצוי לנשים וקנס

גופן בשל אילוצים נאלצות למכור בכך שנשים הכרוך  הנזק החברתי היא הדגישה את. םלחסדיה
 אחריות מלאה על המעשים בהם לא נוטליםהנאשמים , לטענתה.  ויש מי שמתפרנס מכךכלכליים
 .  א הפנימו את הפסול שבמעשיהםולהורשעו 

   
בתוספת ,  עונש מאסר קצר שיבוצע בדרך של עבודות שירותמבקש כי יוטל מיםכ הנאש"ב .7

הוא מדגיש כי גם אם .  להביא למימוש מטרות הענישה הפליליתשדי בהם כדי, מאסר על תנאי
נסיבות העניין מצביעות על כך שחומרתן , שים את העבירות במובנן הפורמאלימעשי הנאשמים מגב
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, מעדויות הנשים עולה שהבחירה לבוא לישראל על מנת לעסוק בזנות הייתה בחירה עצמאית. נמוכה
 לא פגש בהן מעולם 2נאשם . והן הספיקו לעבוד זמן קצר ביותר, שלנאשמים לא היה כל קשר אליה

  . נהג בהן באדיבות, פגש אותןכן ש 1 נאשם .ביצוע מספר פעולות לוגיסטיותמה בומעורבותו הסתכ
 ביצע את המעשים במטרה לחלץ את משפחתו 1נאשם , אשר למאפייניהם האישיים של הנאשמים  

 ביקש שירות המבחן שהות נוספת על מנת לבחון סיכויי 2ואילו בעניינו של נאשם , מקשיים כלכליים
  .שיקומו

    
  דיון  

 עונשיתעבירות המחייבות תגובה , ככלל, העבירות בהן הורשעו הנאשמים הןכי , ולקאין ח .8
מדובר בעבירות ). 11.7.11-ניתן ב, 17פסקה , מדינת ישראל'  נגוטייר 5863/10פ "ע(משמעותית 

, עם זאת. ידי טפילים למיניהם-נקלות ההופכות את גוף האישה לחפץ המנוצל לצרכים כלכליים על
 כי המקרה ,ובעדויותיהן של הנשים מעלה,  בו הודו הנאשמים,ישום המתוקן בשניתעיון בכתב הא

במקרים . בהן הורשעו הנאשמיםמסוג אלו שאינו נושא סממנים מחמירים הנפוצים בעבירות דנן 
ה הזרה על מנת  מנצלים מעסיקים את ניתוקן של הנשים ממקורות תמיכה חברתית במדינ,רבים

 . לא כך הדבר בענייננו.רצונותיהןוצרכיהן מ התעלמות תוך ,לפגוע בהן ולנצלן
  לווה לא  לעסוק בזנות,לאחר הגעתה לישראל, סירובה של האישה,  בלבד1 לנאשם המיוחסבאישום   

  .שארילה בשכנוע או בכפיה
הגיעו , 32- ל24שגילן במועדים הרלוונטיים היה בין ,  הנשים,באישום המשותף לשני הנאשמים  

 בתקופה .וידעו מראש את תנאי העסקתן, במטרה לעסוק בזנות, ואף מיוזמתן, לישראל מרצונן
אמצעי ב ואף נקטו פי המוסכם- על במתלוננותהנאשמים ושותפיהם נהגו הקצרה בה שהו בישראל 

   .ןיהנותרו בידרוב הזמן  דרכוניהן ;בטיחות מפני לקוחות מסוכנים
  הסעת הנשים,מימון הפעילותהתמצתה ב ,בפועל של הנאשמים בביצוע העבירותמידת מעורבותם   

י "עהוכוונה ונוהלה  ,ככל הנראה, הפעילות עצמה. 2י נאשם "ע והזמנת הפרסומים 1י נאשם "ע
 . אחרים

  
כל אחד מהנאשמים עבר חובת ל, כפי שצוין.  לנסיבותיהם האישיות של הנאשמיםבאשר .9

לויים ועומדים עונשי מאסר על נגד שני הנאשמים ת. בעבירות שבוצעו בשנים האחרונות, פלילי
מלא עם שירות הנאשמים סירבו לשתף פעולה באופן . שאינם ברי הפעלה במקרה הנוכחי, תנאי

נמנע שירות המבחן מלהציג תכנית , בתגובה. צמצם מאחריותם לעבירות בהן הודו וביקשו להמבחן
 .שיקום עבור מי מהם

   
 מדובר בעבירות נקלות של סרסרות בגופן של ,מחד .גזירת דינם של הנאשמים אינה קלה .10

 . בפועלגזר מחומרת המעשים הספציפיים שנעשוי לההעונש על  ,מאידך, נשים
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בטרם נתפסו , הן הספיקו לעבוד יומיים בלבד.  הן שיזמו את הגעתן ארצה לצורך עסוק בזנותהנשים  
ן יותר משלא  אף קט2ם חלקו של נאש .באלימות או בכפיה  לא לוומעשי העבירה.  י המשטרה"ע

 .  זאתבטאראוי שהעונש יה ומן ,פגש כלל את הנשים
  .לנשים פיצוי  לפסוק , לאור האמור לעיל, כי לא מצאנו לנכון, נציין  

   
 לים על הנאשמים את העונשים אנו מטי, לאחר ששקלנו את כל השיקולים הצריכים לעניין .11

 :הבאים
  

  :1על נאשם 
  

  .28/3/11 עד 22/2/11 בניכוי ימי מעצרו מתאריך בפועלודשי מאסר  ח12    .א
  
שתוך שלוש שנים מיום שחרורו מהכלא לא יעבור עבירות לפי ,  חודשי מאסר על תנאי18  .       ב

  .לחוק העונשין' לפרק י' או עבירות לפי סימן ז, לחוק העונשין' לפרק ח' סימן י
  . רתו חודשי מאסר תמו3או  ₪ 40,000קנס כספי בסך   .      ג

    
  :2על נאשם 

  
  .31/3/11 עד 10/3/11תאריך מבפועל בניכוי  ימי מעצרו  חודשי מאסר 8    .א   

  
שתוך שלוש שנים מיום שחרורו מהכלא לא יעבור עבירות לפי , חודשי מאסר על תנאי 12  .ב

  .לחוק העונשין' לפרק י' או עבירות לפי סימן ז, לחוק העונשין' לפרק ח' סימן י
  .או חודש וחצי מאסר תמורתו ₪ 20,000קנס בסך       .ג 
  

  . יום45הודע לנאשמים על זכותם לערער תוך 
  

  . והנאשמים הצדדיםמעמדב, 2012 יוני 18, ב" תשעסיווןח "כ,  ניתן היום
  

 

 

 

 

  שופטת, נורית אחיטוב 
  ד"אב

 שופט, יוסף-רענן בן  שופטת, דיסקיןמרים 



  
   יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  'תלמיד ואח' מדינת ישראל נ 9210-03-11 ח"תפ
  אור' מדינת ישראל נ 26810-03-11 ח"תפ

  2012 יוני 18
  

 6 מתוך 6 עמוד

  




