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 בפני כב' השופטת נורית אחיטוב, אב"ד

 כב' השופטת מרים דיסקין

  יוסף-כב' השופט רענן בן

 מדינת ישראל             המאשימה

 ידי ב"כ עו"ד גלי חצב-על            

 

 נגד

 

 הובא באמצעות שב"ס – אחמד בני ג'אבר )עציר(            הנאשם

 ידי ב"כ עו"ד רן אלון-על           

 

 גזר דין

 

 המתלוננים פרטי פרסום איסור

 פרסום על אוסרים אנו, עורביםהמ פרטיות על לשמור מנת ועל לפיכך, מין בעבירות דן זה תיק .0

 הדעת חוותחלק מ של פרסום וכל, לזיהוים להביא העלול אחר פרט כל או המתלוננים שמות

 פרסום את מתירים אנו, אלו ותלמגבל בכפוף. ההגנה שהגישה לנאשם המתייחסת הקרימינולוגית

 .*] ... [* . קטעים שתוכנם אסור בפרסום מסומנים בכוכביות בתחילתם ובסיומםהדין גזר
 

 הקדמה

 הוגש אשמהל תשובתו טרם. אישומים שני המחזיק אישום בכתב לדין הנאשם הועמד תחילה .6

 .שלישי אישום והּוסף מתוקן אישום כתב נגדו

 הדין את הנאשם היום נותן שעליו, בשנית המתוקן אישום כתב לפנינו הוגש, טיעון הסדר במסגרת

 "(.האישום כתב: "להלן) לו המיוחסות העבירות בכל והורשע שהודה לאחר

 . האישום כתב עובדות את האומר בקצירת נפרט

 

 :עובדות -אישום ראשון 

         "( המתלוננת: "להלן) 0991 ילידת, המתלוננים הגיעו, לילה בשעת, 6106..00.1 בתאריך .3

 אבן רחוב לאזור, קצרה תקופה חברים שהיו"( המתלוננים: "וביחד ",המתלונן" :להלן) .099 ויליד

. אחריהם לעקוב והחל הנאשם בהם הבחין מסוים בשלב. מה זמן שם ושהו אביב-בתל גבירול

 המתלוננים .אביב בתל העיר גן לחניון המתלוננים הגיעו(, 6106..06.1 יום) 11:21 השעה בסביבות

 הבחין הנאשם. והתנשקו"( השירותים תא: "להלן) בחניון הנשים בשירותי התאים לאחד נכנסו

 סטר, למתלונן ניגש הוא. שהו בו השירותים לתא ונכנס אחריהם הלך, לחניון נכנסים במתלוננים
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 לאונן שיוכל מנת על לפיה המתלונן של מינו איבר את להכניס למתלוננת והורה חזקה סטירה בפניו

 נענה לא הוא אך, לנפשם אותם יעזוב כי מהנאשם וביקשו התנגדו המתלוננים. בהם צפייה כדי תוך

 וביקש מהמתלוננת הנאשם את הדף המתלונן בכך משנוכח. המתלוננת של בגופה לגעת והחל להם

 ".מת אתה מילה עוד: "באמרו עליו איים והוא הנאשם של כעסו את עורר הדבר. בה לגעת לא ממנו

 יעשו לא ואם" חברים ארבעה לו יש"ש עליהם ואיים דרישתו את לבצע למתלוננים הורה הנאשם

 והכניסם מהמתלוננים הסלולריים המכשירים את הנאשם לקח מעמד באותו. לחבריו יקרא כרצונו

 תא בקיר באגרופיו הנאשם הכה המתלוננים את להפחיד ובמטרה איומיו במהלך. מכנסיו לכיס

, מסוים בשלב. לעברו מאיימת בתנועה והניפּה המתלונן של הקסדה את לקח, כן כמו. השירותים

 לי יש" באמרו עליו ואיים פניו על סטר, השירותים לתא מחוץ לבדו המתלונן את הנאשם הוציא

 אותו דחף והנאשם", בסדר בסדר" לו השיב המתלונן". חברים ארבעה לי יש, תמות אתה סכין

 .השירותים לתא בחזרה

, בהם לצפות שיוכל כדי מיני אקט ביניהם לקיים ובאלימות באיומים מהמתלוננים ודרש שב הנאשם

 המתלוננים הסכימו, הנאשם מפני פחדם בשל. להם יניח דרישתו את שיבצעו שלאחר להם ואמר

 אוראלי מין בו לבצע החלה והמתלוננת לברכיו עד ותחתוניו מכנסיו את הוריד המתלונן. לדרישתו

 והתבונן הסמוך בתא עמד הנאשם. הנאשם לדרישת, בידה מינו איבר את משפשפת שהיא תוך

 . מאונן שהוא תוך המראה באמצעות במתלוננים

 ודרש למתלוננים התקרב, לעיל המתואר באופן מיני לסיפוק להגיע הנאשם הצליח משלא

 תקף ובתגובה, סירבה המתלוננת ".ביד לו תעשה"ו "לו תרד" וכי חולצתה את שתוריד מהמתלוננת

 רוצה ושהיא לה רע" כי המתלוננת התחננה בהמשך. בצלעות חזק באגרוף המתלונן את הנאשם

 . אותו והכה הנאשם אותו תקף ובתגובה, נפשו על ביקש המתלונן אף". הביתה ללכת

 ואילץ לפיה מינו איבר את החדיר הנאשם. חולצתה את המתלוננת הורידה הנאשם מאיומי מפוחדת

 בחזה הנאשם נגע המעשים כדי תוך. בידה מינו איבר את ולשפשף אוראלי מין בו לבצע אותה

 הנאשם אותה תקף ובתגובה, מעשיה את המתלוננת הפסיקה, מסוים בשלב. המתלוננת של ובישבנה

 בכך הגיב הוא, ממעשיו לחדול מהנאשם ביקש מהמתלוננים שמי פעם בכל, בהמשך. פניה על וסטר

 דלת קורת על נתלה שהוא תוך בו ובעט העליון גופו פלג באזור באגרופיו המתלונן את שתקף

 . המתלוננת של בפיה מיני לפורקן שהגיע עד במעשיו המשיך הנאשם. השירותים

 צופה שהוא תוך מין יחסי ביניהם ולקיים בגדיהם כל את לפשוט מהמתלוננים ודרש חזר הנאשם

. באגרופיו אותם והיכה הקירות על דפק כך כדי ותוך חבריו את יזעיק כי ואיים שב, כן בעשותו. בהם

 והנאשם, עליו התיישבה והמתלוננת האסלה על המתלונן התיישב ואלימותו מאיומיו פחדם מחמת

 תוך למתלוננת בכח נצמד בהמשך. מיני לסיפוק להגיע כדי בידו מינו איבר את ושפשף עליהם הסתכל

 של מינה לאיבר להחדירו וניסה המתלונן של מינו איבר את תפס בזמן ובו, בישבנה מינו איבר חיכוך

 . המתלוננת

 מינו איבר את החדיר, מאחור אליה ניגש, ברכיה על לעמוד למתלוננת הנאשם הורה מכן לאחר

 בין: שונות ובתנוחות להם ומחוץ השירותים תאי בתוך ממושך זמן פרק אותה ואנס מינה לאיבר
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 לאיבר מינו איבר את והחדיר עליה נשכב, הרצפה על גבה על המתלוננת את הנאשם השכיב, היתר

 על להקל מנת על מפוסקות המתלוננת רגלי את להחזיק המתלונן את מאלץ שהוא תוך, מינה

 מינו איבר את והחדיר גבו על שוכב שהוא בזמן עליו לשבת המתלוננת את אילץ הנאשם; חדירתו

 אך, המתלוננת של הטבעת לפי מינו איבר את להחדיר הנאשם ניסה מסוים שלבב; מינה לאיבר

, במעשיו המשיך הנאשם; זה ניסיונו את הנאשם הפסיק זאת ובעקבות מכאב זעקה המתלוננת

 בתוך מיני לסיפוק והגיע מינה איבר את ליקק, המתלוננת של מינה לאיבר אצבעותיו את החדיר

 שפשף מכן לאחרו במתלוננת במעשיו להביט המתלונן את מאלץ הוא עת אותה כל כאשר, מינה איבר

 . נוספת פעם מיני לפורקן והגיע מינו איבר את הנאשם

 כמה מציין שהוא תוך, רגליה ובכפות ברגליה, פיה על המתלוננת את הנאשם נישק האירועים במהלך

 וכן מינו איבר על ידו את ושם מינו ובאיבר בידיו המתלונן של בישבנו הנאשם נגע, כן כמו. יפה שהיא

 . הניאגרה מיכל על המתלונן של ראשו את הדף

 שעה ולא – ובאגרופים בסטירות – רבות פעמים המתלוננים את ותקף הנאשם חזר, עת אותה כל

 . מעשיו את להפסיק לתחנוניהם

 למתלוננים הנאשם הורה, לעיל המתוארים האירועים תחילת מרגע דקות וארבעים כשעה בחלוף

 המתלוננים עשו מהנאשם פחדם בשל. מין יחסי שוב ביניהם ולקיים השירותים מתאי לאחד להיכנס

 והשניים עליו התיישבה והמתלוננת האסלה על התיישב המתלונן. השירותים לתא ונכנסו כדברו

 ונמלט התלבש, השירותים דלת את הנאשם סגר זה בשלב. מין יחסי מקיימים שהם פנים העמידו

 כבר הנאשם וכי בטוחים חשו כשהמתלוננים, זמן בחלוף. בריצה מהחניון יוצא שהוא תוך, מהמקום

 . הצלה כוחות והזעיקו לחניון יצאו, במקום לא

 ונפתחו, השדרה עמוד באזור ונפיחות אדמומיות למתלוננת נגרמו הנאשם של ממעשיו כתוצאה

 .המתלונן של גופו על שהיו גלדים

 

 :הבאות בעבירות הודאתו פי-על הראשון באישום הנאשם הורשע אלה עובדות יסוד על

, העונשין לחוק( 1()ב( + )0()א).21 סעיף לפי עבירה –( מקרים ריבוי) התעללות תוך אינוס .א

 (."החוק: "להלן) 0911 – ז"התשל
 יחד( 1()ב( + )0()א).21 סעיף לפי עבירה – התעללות תוך אחר אדם באמצעות לאינוס ניסיון .ב

 .לחוק .6 וסעיף 2.1 סעיף עם
 .לחוק( 1()ב( + )0()א).21 סעיף בנסיבות 211 סעיף לפי עבירה – התעללות תוך סדום מעשה .ג
 סעיף בנסיבות 211 סעיף לפי עבירה – התעללות תוך אחר אדם באמצעות סדום מעשה .ד

 .לחוק 2.1 סעיף עם ביחד( 1()ב( +)0()א).21
( 1()ב( + )0()א).21 סעיף בנסיבות 211 סעיף לפי עבירה - התעללות תוך סדום למעשה ניסיון .ה

 .לחוק .6 סעיף עם ביחד
( 1()ב).21 סעיף בנסיבות 213 סעיף לפי עבירה –( מקרים ריבוי) התעללות תוך מגונה מעשה .ו

 .לחוק
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 . לחוק 231 סעיף לפי עבירה – גניבה .ז

 

 :עובדות - שני אישום

 בתל דיזינגוף ברחוב המשטרה בתחנת, לכך בסמוך או, .60:6 בשעה 6106..01.1 בתאריך .1

 גבס בקיר ראשו את וחבט השוטרים ידי-על צילומו את למנוע במטרה הנאשם השתולל, אביב

 אותו נשך ובתגובה, בקיר ראשו את להטיח ממנו למנוע כדי לנאשם ניגש השוטרים אחד. שבמקום

 באקדח שימוש לאחר רק הנאשם על להשתלט הצליחו השוטרים. השמאלית ידו במרפק הנאשם

  (.טייזר) הלם
 

 :הבאה בעבירה הודאתו פי-על השני באישום הנאשם הורשע אלה עובדות יסוד על

 . לחוק 612 סעיף לפי עבירה, שוטר תקיפת

 

 :עובדות - שלישי אישום

 אישור בידו כשאין ישראל במדינת הנאשם שהה זה למועד ועד, 6106..01.1 יום לפני כחודש ..

 . דין פי על שהייה או כניסה

 תעודת, אחר ידי על ובין בעצמו בין, הנאשם זייף 11.6102..6 ליום רעוב, לתביעה ידוע לא במועד

: להלן) שלו הזהות תעודת מספר לרבות, אחמד חטיב של פרטיו את הנושאת ישראלית זהות

 המזויפת שהתעודה באופן המזויפת לתעודה תמונתו את הצמיד הנאשם"(. המזויפת התעודה"

 .הנאשם של הזהות תעודת להיות נחזתה

 במועד. לעבודה שם להתקבל וביקש אביב תל בנמל פיצה למסעדת הנאשם פנה 11.6106..6 בתאריך

 .מקום בעל בפני המזויפת התעודה את והציג אחמד לחטיב הנאשם התחזה זה

 

 :הבאות בעבירות הודאתו פי-על השלישי באישום הנאשם הורשע אלה עובדות יסוד על

, לישראל הכניסה לחוק( 0)06 סעיף לפי עבירה, כדין שלא בה שהייה או לישראל כניסה .א

 .09.6 – ב"התשי

 .לחוק( רישא)103 סעיף לפי עבירה – זיוף .ב

 .לחוק 161 סעיף לפי עבירה – מזויף במסמך שימוש .ג
 .לחוק( רישא)110 סעיף לפי עבירה – אחר כאדם התחזות .ד

 

 . העונש לעניין הסכמה כלל לא הטיעון הסדר

 לשני העבירה נפגעי של תסקירים עריכת על להורות התביעה ביקשה, לעונש הטיעונים בטרם

 .המתלוננים
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 לעונש ראיות

  הנאשם של הפלילי עברו

, אבנים ויידוי הציבורי הסדר נגד עבירות בגין צבאי משפט מבית אחת הרשעה הנאשם לחובת .2

 . מותנה ומאסר חודשים 00 של בפועל למאסר נידון בעטיה

 

  העבירה נפגעי תסקירי

 עולה מהתסקירים. אודותיהם בתסקירים בהרחבה תוארו המתלוננים של חייהם נסיבות .1

 כי, נקבע. הנאשם בהם שביצע העבירה מעשי של להשלכות בהתייחס ומורכבת מקיפה תמונה

 כיום וכבר, תחומים במגוון והרסניות עמוקות, חמורות להם שנגרמו והחברתיות הנפשיות הפגיעות

 . בחייהם ומישור מישור בכל ביטוין מוצאות

 בנזקים מדובר המתלוננים שני שלגבי, נציין רק, התסקירים תוכן את נפרט לא הפרט צנעת מפאת

 את בסיכון להעמיד ועלולים חייהם לאורך אותם שילוו, הפיכים בלתי חלקם, ועמוקים קשים

 קשה כה פגיעה נפגעה נפשם. אוטונומית אישיות ופיתוח אישי וביטחון מסוגלות לחוות יכולתם

 .ממנה יחלימו לא לעולם כי שייתכן

 

  הנפגעת הצהרת

 לחוק 03 סעיף להוראות בהתאם המתלוננת של הצהרה המשפט לבית התביעה הגישה, בנוסף .3

 : לסבלה ביטוי ונתנה ייסוריה את בלשונה תיארה בה, 6110-א"התשס, עבירה נפגעי זכויות

 

, ההשפלה של התחושה...שם חטופה הרגשתי אני, לאונס מעבר היה זה"...

 להכיל יכולה לא כבר אני...בלבי יישארו תמיד, הצעקות, המכות, הדרישות

. וערב בוקר, בצהריים גם, ברחובות להסתובב מפחדת אני. הזה הסבל את

 שזה כשחשבנו...לחברה ומתקשרת נרתעת מיד אני שחום אדם רואה כשאני

 השתלט והוא בידיו היו שלנו החפצים כל, בנו להתעלל המשיך הוא נגמר

 סיפוק רק היה לא וזה יהודייה ובתור אישה בתור אותי השפיל הוא. עלינו

 ..."מיני

 

  הנאשם בעניין ההגנה דעת חוות

"( הדעת חוות: )"להלן) קרימינולוגית דעת חוות ההגנה הגישה לעונש ראיותיה במסגרת .9

 . בכירה קרימינולוגית, צור-ןב רוני' הגב שערכה הנאשם אודות

 חווה בילדותו. שכם מאזור ילדים 2 בה במשפחה בכור הינו הנאשם כי, עולה הדעת בחוות מהאמור

 ועם הספר לבית חבריו עם לקטטות נקלע במהלכן, שנים 01-כ למד הוא. אביו מצד קשה אלימות

 [*...  *] .בכפר הרוסים בבתים, לביתו מחוץ ולישון הספר מבית לברוח נהג, המורים
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 לבטא מתקשה" הוא במעשיו הכרוך הנזק את מבין שהנאשם אף שעל, דעתה הביעה הקרימינולוגית

 גירוי בסף המאופיינים גבוליים אישיות קווי בולטים"... [* ...*] ". הקורבנות לסבל מלאה אמפטיה

, לדבריה". עצמית פגיעה וניסיונות זעם התפרצויות, גבוהה אימפולסיביות רמת, נמוכים ותסכול

 מעכבים מנגנונים של תפקוד לחוסר הובילה, "הנאשם דיווח עליה, האלכוהול ושתיית ייתכן

 ". ופוגענית אלימה התנהגות ופריצת

 . מין לעברייני ייעודית טיפולית בתכנית הנאשם את לשלב בהמלצה מסתיימת הדעת חוות

 

  לעונש טיעונים

  התביעה טענות

 . שנים בעשרות שיימדד ביותר כבד מאסר עונש הנאשם על להטיל עתרה המאשימה כ"ב .01

, הדין גזירת לצורך כאירוע לשמש צריכה בודדת עבירה כל, להשקפתה, הראשון לאישום אשר

 צריך הכולל העונש, ובנוסף, הספקטרום בתוך בנפרד אירוע לכל ענישה מתחם לקבוע יש, כלומר

 . מצטבר להיות

צריכה לשים דגש ...הפרשנות הראויהלפיו, ", העונשין לחוק 002 לתיקון התובעת הפנתה, זה בעניין

לעיקרון  על הפגיעה באינטרס המוגן במהלך ההשתלשלות של האירוע העברייני ובהתאם

, לדעתה, יש, להם הרקע ונסיבות העבירה מעשי של הדופן יוצאת בחומרה בהתחשב. "ההלימה

 בגין, מאסר שנות 61-ל .0 בין, התעללות תוך האינוס מעשי בגין הראוי העונש מתחם את להעמיד

 סדום מעשי לביצוע וניסיונות סדום מעשה בגין, מאסר שנות 9-ל 1 בין, אחר באמצעות האינוס מעשי

. מאסר חודשי 21-ל 61 בין, התעללות תוך מגונה מעשה בגין, מאסר שנות 06-ל 9 בין, התעללות תוך

 ההולם העונש מתחם, השוטר תקיפת של העבירה בגין כי, סבורה היא, האחרים לאישומים באשר

, אחר לאדם והתחזות מסמך זיוף לצד כדין שלא בישראל שהייה בשל, מאסר חודשי .0-ל 2 בין הוא

 . מאסר חודשי 2-ל 6 בין, הגניבה ועבירת מאסר חודשי 3-ל 2 בין

 כמו. המתלוננים על שהטיל האימה ומידת הנאשם מעשי חומרת את התביעה כ"ב הדגישה בטיעוניה

 מחוות כי, וטענה הוסיפה עוד. בתסקירים כמפורט, המתלוננים חיי על המעשים להשלכות הפנתה כן

. לסביבתו משמעותית מסוכנות והן גבוהה אשם מידת הן, עולים הנאשם בעניין שהוגשה הדעת

 את תפס שלא הדעת חוות לעורכת אמר כן פי על ואף תקינה אינטליגנציה בעל הנאשם, לטענתה

 אלימות מעשי רצוף עברו  . המעשים חומרת של הפנמה חוסר על המצביע דבר, עבירה כמעשי מעשיו

. אחרים וכלואים סוהרים עם פיזיים מאבקים לידי קבע דרך מגיע הוא, מעצרו בתקופת, כיום ואף

 נתונים, להשקפתה. כלשהי במסגרת התמדה כולל אינו ועברו חיצונית תמיכה מערכת אין לנאשם

 לסגת צריכות אלה, הנאשם של האישיות לנסיבותיו ובאשר. נמוכים שיקום סיכויי על מצביעים אלה

 . משקל כל להן לייחס ואין העבירות חומרת מפאת

 

 ההגנה טענות
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, עבירות מספר הכולל יחיד אירוע הראשון באישום לראות יש כי, הנאשם כ"ב טוען, מנגד .00

 לכל מרכזי נפשי יסוד ואותו ומקום זמן של אחדות יש, "בענייננו". פריטים רבת עבירה" בבחינת

 באישום שפורטו העבירות כל בשל אחד ענישה מתחם לקבוע ישסבור הוא כי  כן ועל", האירוע

 . שנים 02-ל 9 בין, לטענתו, העומד, הראשון

 רקע על התפתח האירוע [* ... *]. הנאשם של הקשות האישיות בנסיבותיו להתחשב יש, לעמדתו

 בביצוע הנאשם הודיית את הסנגור הדגיש בטיעוניו. רגיל אינו לה, אלכוהול של גדולה כמות שתיית

 . המתלוננים עדויות את שחסך בכך לקולה משמעותי כשיקול המעשים

 מסוכנות ביסוס לצורך, שכך כיוון. מין עבירות כולל ואינו מכביד אינו הנאשם של הפלילי עברו

 . כן עשתה לא והיא, כך על המצביע ראייתי חומר להציג המאשימה נדרשה, לעתיד

 העונש מתחם את להעמיד שיש, סבור הוא, וההתחזות הזיוף, כדין שלא שהייה של לעבירות אשר

 הענישה מתחם, השוטר תקיפת ה שללעביר בהתייחס. מאסר שנת לחצי ספורים ימים בין על ההולם

 . חודשים שישה עד מאסר לעונש תנאי על מאסר בין הוא הראוי

 

 דיון

 :עיקריים שלבים בשני תיעשה נאשם של דינו גזירת כי, קובע לחוק' ג04 סעיף .06

 .לחוק' א04 בסעיף שנקבעו לעקרונות בהתאם" הולם עונש מתחם" קביעת: הראשון

 תוך, העבירה בביצוע קשורות שאינן בנסיבות בהתחשב המתחם בתוך הראוי העונש גזירת: השני

 . הציבור שלום על הגנה או שיקום שיקולי בשל ההולם העונש ממתחם לחרוג צורך יש האם בחינה

 

 המייחס, מתוקן אישום בכתב טיעון הסדר במסגרת, הודאתו פי על , כאמור,הורשע הנאשם .02

 . במהותם שונים אישומים שלושה לו

, אירועים כמה המהוות עבירות בכמה נאשם המשפט בית הרשיע: "כי קובע לחוק (ב')יג04 'ס

 עונש לגזור הוא רשאי מכן ולאחר, בנפרד אירוע לכל (א)ג04 בסעיף כאמור הולם עונש מתחם יקבע

 ". האירועים לכל כולל עונש או אירוע לכל נפרד

 עבירות של במסכת הנאשם הורשע בו, הראשון האישום חומרתו במלוא עומד האישומים במוקד

 . דקות וארבעים כשעה, ממושך זמן ונמשכה מתלוננים בשני התעללות תוך בוצעו אשר ואלימות מין

 

 הענישה מתחם ייקבע לפיה כיחידה" עבירה אירוע" למושג לתת שיש פרשנות לגבי חלוקים הצדדים

 . לחוק (ב')יג04' ס כדרישת הראויה

, נפרדים אירועים עשרות מצמיחה הראשון האירוע נושאת העבירות מסכת, המאשימה כ"ב לשיטת

 יש, דנן במקרה כי, הנאשם כ"ב טען, מנגד. אירוע לכל נפרדים ענישה מתחמי קביעת המחייבים

 . אחד עבירה אירוע של מסגרת תוך אל כולם נבלעים הראשון האישום נושא המעשים כי לקבוע

 מוכרע להיות צריך ענישה מתחם קביעת לצורך" אירועים" בין והפרדה זיהוי כי, סבורים אנו

, עצמו בפני אחד וכל יחדיו שנמשכו הזמן משך, המעשים רציפות: קריטריונים למספר בהתאם
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. שנפגע המוגן והערך העבירות לאופי בהתאם זאת כל - שביניהם הדמיון ומידת העניינית הזיקה

 בגזירת לפיה, (ג')יג04 בסעיף המחוקק הוראת ולאור, שבפנינו המקרה של הייחודיות נסיבותיו לאור

 יהא...", שביניהן ובזיקה בתדירותן, העבירות במספר, השאר בין ,המשפט בית יתחשב"... העונש

 בעובדה התחשבות תוך, הראשון האישום נשוא העבירות כל לגבי אחד ענישה מתחם לקבוע ראוי זה

 . שונים מרכיבים בעלות ואלימות מין עבירות בריבוי שמדובר

 בה שאין ומיותרת מלאכותית חלוקה משום בה יש נפרד כאירוע ועבירה עבירה לכל התייחסות

( פניה על ומיותרת) חוזרת בהתייחסות הצורך את חוסך גם אחד ענישה מתחם קביעת. דבר להוסיף

 בעבירות להקל כדי בה אין זו קביעה: ודוק. הראוי הענישה מתחם לקביעת הנדרשים שונים לפרטים

 ענישה מתחם קביעת לשם התייחסות יחידת לקבוע כדי בעיקר בה יש אלא, אירוע באותו הנכללות

 . שנקבע המתחם בתוך ביטוי יינתן עבירה לכל כאשר, במסגרתו שבוצעו העבירות לכלל הולם

 

  הענישה מתחמי קביעת

  הראשון האישום

 החברתיים הערכים מאליהם וצפים עולים, העבירה מביצוע שנפגע החברתי הערך לעניין .01

 ורגש אמפתיה כל ובהיעדר ממש סדיזם כדי עד הנאשם ידי-על ובברוטאליות באכזריות שנרמסו

 . אדם הוא באשר לאדם אנושי

 בזכותו: האדם לכבוד הקשורים בערכים ואנושה נוראה פגיעה פגעו הנאשם של מעשיו כי, ברי

 בכל להלך וזכותו ביטחונו את, ורווחתו אישיותו ונפשו, גופו שלמות את המקדשת לאוטונומיה

. תכירם לא אנושית שחברה כמותם מאין ובזויים מתועבים במעשים מדובר. חשש ללא מקום

 .קורבנותיו נפש רצח כדי השקולים מעשים

 :ישראל מדינת' נ ליבוביץ 0399911 פ"בע העליון שפטמה בית כמאמר

 

...קשה לבטא במילים את עוצמת הפגיעה ואת היקף הנזק הנגרמים לקורבנות של "

עבירות מין, בייחוד במקרים שבהם בוצעו העבירות בנסיבות מחמירות. בפסיקתו 

של  משפט זה נאמר לא אחת כי עבירות מין חמורות שקולות כדי רצח נפשו-של בית

  ".הקורבן בהותירן בו צלקות שלא יימחו

 

לחוק. עיינו בפסיקה  ג')א(04אשר למדיניות הענישה הנהוגה במקרים דומים, כאמור בהוראת סעיף 

שהגישו הצדדים ובפסיקה נוספת של בית המשפט העליון. לא מצאנו, מבין פסקי הדין הרבים 

זריותם ושפלותם, למקרה שבפנינו. מסכת שהוצגו לפנינו, מעשים הדומים במכלול נסיבותיהם, אכ

 פי כל קנה מידה. -המעשים המפלצתיים שביצע הנאשם במתלוננים הינה חריגה בכל ממד ועל

נציין רק מספר מקרים שיש בהם מרכיבים דומים למקרה דנן, אך עדיין המקרה שלפנינו מופלג 

 מהם בחומרתו:
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תוך מניעת התנגדות מצד בן זוגה עמו ביקשה שנים  02-מקרה של אונס בצוותא של נערה בת פחות מ

שנה על כל אחד מהנאשמים )ע"פ  61להתבודד באמצעים אלימים, בו הוטלו עונשי מאסר בני 

שנמשך מספר  03(; אינוס בצוותא של נערה בת 02.16.11-, ניתן במדינת ישראל נ' דגבאן 12.1999

שנות מאסר  61על הנאשמים עונש של  שעות תוך החזקתה בכוח ואיומים בדירה וברכב בגינו הוטל

(; מעשה אינוס שבוצע בדירת הנאשם תוך 62.11.11-, ניתן במדינת ישראל נ' גודזביה 1231912)ע"פ 

לנשיאה  03שנות מאסר, מהן  61שימוש באלימות קשה נגד המתלוננת, בגינו הוטל עליו עונש של 

(; כליאת אישה מבוקר ועד 11..16.1-ן בניתמדינת ישראל נ' היזמי,  .010391בפועל )תפ"ח )ת"א( 

ערב בדירה תוך קשירתה, אינוסה וביצוע מעשי סדום בה באמצעות אברי גוף וחפצים בגינם הוטל על 

(; חטיפה, 10.16.06-, ניתן במדינת ישראל נ' דרביקין 021919.שנות מאסר )ע"פ  03הנאשם עונש בן 

 .1חמש קטינות בגינם הוטל על הנאשם עונש בן מעשה סדום ומעשים מגונים, בכוח ו9או באיומים ב

 מעשה, אינוס(; עבירות של 11.11.6106-, ניתן בפלוני נ' מדינת ישראל 19.6919שנות מאסר )ע"פ 

 של חבלה הגורמת תקיפה, מגונה מעשה לביצוע ניסיונות, בפומבי מגונה מעשה, מגונה מעשה, סדום

 תשעה פני על הנפרשים באיומים נכס ודרישת איומים, סתם תקיפה, פשע ביצוע לשם תקיפה, ממש

 .111.91 פ"ע) בפועל מאסר שנות 21 של עונש הנאשם על נגזר בגינן, מתלוננות תשע כנגד אישומים

 (.12.11.6113 -ב ניתן, ישראל מדינת' נ אנטיפקה

 

 שלא מחמיר סדיסטי מאפיין נושאים מעשיו, לבדו פעל שהנאשם אף, העבירות ביצוע לנסיבות באשר

 ההשפלה. בזה זה מין עבירות לביצוע עצמם העבירה בנפגעי שימוש – בפסיקה ורע אח לו מצאנו

 כלי בבחינת, יקיריו נגד פוגעניים מעשים לביצוע אחר של דברו לעושה אדם של בהפיכתו הכרוכה

 הנאשם מפעיל שאותה, נשמה נטולת, חוט על תלויה בובה היה משל או, זר אותו של יצריו לסיפוק

 האכזריות שרמת במעשה מדובר. במילים ביטוי לקבל יכולה אינה, הסוטים המיניים לצרכיו

 המדרג על עומדת(, לחוק( 24()א')ט 04' ס) כבודם רמיסת תוך רבנותיובק הנאשם של וההתעללות

 .ביותר העליון

 עקב הנאשם כי, האישום מכתב עולה(, לחוק( 2()א')ט 04' ס) העבירה לביצוע שקדם התכנון לעניין

( 0()א')ט 04' ס) הנאשם במעשי הכרוכים הנזקים ולגבי. לחניון כניסתם לפני עוד המתלוננים אחרי

 למה מעבר לפרט מצאנו ולא המתלוננת והצהרת הקרבנות בתסקירי בהרחבה פורטו אלה(, לחוק

 . לעיל שאמרנו

 

 ואת האירוע של ייחודו את עינינו לנגד משווים אנו, ההולם הענישה מתחם את לקבוע בבואנו ..0

. ופלצות בעתה המעורר באירוע שמדובר נאמר אם לכת נרחיק לא. דופן ויוצאות החריגות נסיבותיו

 מעשי, אונס מעשי מספר של וחמורות קשות מין עבירות של פוסקת ובלתי מתמשכת במסכת מדובר

 שבוצעו ומתמשכים קשים עבירה מעשי. והשפלה ביזוי, התעללות תוך מגונים ומעשים סדום

 של ונפשם גופם וחילול לאינוסם מעבר. המתלוננים בשני תקדים חסרות וברוטאליות באטימות

 בהם צופה הוא עת אותה כשכל, בזה זה מיניים מעשים לבצע גם הנאשם עליהם כפה, קורבנותיו
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 על אימים הנאשם הילך ההתעללות במהלך. המעוותים המיניים ודחפיו הסוטים יצריו סיפוק לשם

 ואיומי סטירות, באגרופים שהתבטאה פיזית ואלימות ואיומים הפחדה אמצעי והפעיל המתלוננים

 לתחינתם שעה לא הואלה הנאשם ולו קורטוב חמלה או זיק של צלם אנוש. כל אותה עת לא גי. סכין

 ששלוש לאחר גם, בהם להתעלל המשיך אלא, ממעשיו יחדל כי לתחנוניהם ולא המתלוננים של

  .מיני לסיפוק הגיע פעמים

 מסוימים בהיבטים דמיון בהם שהיה, קשים מקרים הוצגו אמנם לנו שהוגשה בפסיקה כי, נדגיש

 נכרכו שבה קשה כה עובדתית מסכת אלה בכל מצאנו לא, אולם. בפנינו שנפרשו מהעובדות לחלק

 כה ברמה האחר האדם של צלמו והשפלת דופן יוצאת אכזריות של וקיצוניים רבים כה מרכיבים

 . זה במקרה שנתגלתה כפי, קיצונית

 

 20 בין הראשון האישום נשוא לאירוע העונש מתחם את מעמידים אנו, לעיל האמור כל נוכח .02

 . בפועל מאסר שנות 30-ל
 

 השני האישום

 ולכן, בחברה ומשפט סדר לקיים היכולת תחת החותרת המהעביר הינה שוטר תקיפת עבירת .01

 .מאסר חודש של מינימום עונש לצידה המחוקק קבע

 

 ידינו את להכביד עלינו וחובה היום לסדר לעבור ניתן לא שכזו התנהגות על"

 במדינת החוק בנציגי קשה כה בצורה לפגוע לעצמם חרות שלוקחים מי כנגד

, לידיו החוק את לוקח אדם בהם מעשים רבה בחומרה להוקיע יש. ישראל

 אלו מעשים. תפקידם מילוי במהלך ציבור בעובדי והעלבה פגיעה לשם

 אנו בה הדמוקרטית החברה של ביותר הבסיסיות המוסכמות את מערערים

 תאפשר לא הזולת של זכויותיו ואת החוק שלטון את המכבדת חברה. חיים

 בקיר להיתקל צריכה שכזו פגיעה וכל, החוק נציגי של קשה כה והעלבה פגיעה

 " סובלנות אפס של ברזל

(16.13.6101-ב ניתן, ישראל מדינת' נ קריה דוד 19901.. פ"רע)  
 

 .מאסר שנת ועד חודש בין הוא ההולם הענישה מתחם כי קובעים אנו, אלה בכל בהתחשב

 

 השלישי האישום

 במסמך השימוש, הזיוף עבירות. השלישי האישום נושא לעבירות מתחם קביעת לעניין .03

 . חוקית בלתי שהייה עבירת רקע על במקביל בוצעו וההתחזות המזויף

 בית המשפט העליון, בבואו לאמוד את מידת הענישה, פסק: 
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אם אין נלוות אליהם עבירות אחרות, ואין הקשר בטחוני, ככל שהמדובר בשהייה "

קצרה מאוד בישראל, ניתן להסתפק במאסר על תנאי, תוך החתמת הנאשם על 

שילוחו לשטחי הרשות ללא וך התחייבות כספית שלא לחזור על המעשה, ות

ברי כי עבירות נלוות יאריכו את תקופת המאסר בהתאם לחומרתן, ולמשל ...שיהוי

זיוף או התחזות אין כל מניעה מתחילה מהטלת מאסר בפועל, מאחורי  במקרה של

 " סורג ובריח, של חודשים ממושכים, וכן מאסר על תנאי וקנס

 

(6119..1..1-ניתן בשראל, מוחמד פראגין נ' מדינת י 2012919)רע"פ   

 

 מאסר וחצי שנה ועד תנאי על ממאסר הוא זה באישום ההולם הענישה מתחם כי קובעים אנו

 .בפועל

 

 העונש קביעת

 (. לחוק (ב')יג 04'ס) העבירות בביצוע קשורות שאינן לנסיבות באשר .09

 קשורות שאינן בנסיבות בהתחשב תיעשה שנקבעו מהמתחמים אחד בכל הנאשם של עונשו קביעת

 נדון זה לצורך (.לחוק( ב')ג04 סעיף) הנאשם של האישיות נסיבותיו זה ובכלל, העבירה בביצוע

 . האישומים לכלל במשותף הנאשם של האישיות בנסיבותיו

 

נקדים ונאמר, שעל רקע עובדותיו הקשות של האירוע הראשון, לנסיבות הרקע האישיות של נאשם, 

בחייו  טראומטיאירוע  חווה הנאשםאף אם נניח כי  [*. .. *]יש לייחס משקל מועט באופן יחסי. 

מצבו הפסיכולוגי, אין בכך משום הסבר למעשה, בוודאי לא הצדקה,  לעזו או אחרת בדרך  המשליך

לרמת האכזריות וההתעללות בה נהג במתלוננים. מעשיו של הנאשם לא התאפיינו בסיפוק דחף מיני 

גרידא, אלא התלוו בהחפצה של המתלוננים, התעלמות מרצונם ותחינותיהם באופן המצביע על כך 

שייסורי המתלוננים אף הם היוו מקור לסיפוק תאוותיו. התרשמות זו עולה בקנה אחד עם דברי 

היום מבין שמעשיו עשויים לפגוע מבחינה הדעת, ובה כתבה הקרימינולוגית הקלינית כי: "חוות 

 ". פיזית ונפשית ומצר על כך. יחד עם זאת, מתקשה לבטא אמפתיה מלאה לסבל הקרבנות

עוד עולה מאותה חוות דעת, כי באישיותו של הנאשם בולטים קווים המאופיינים בסף גירוי ותסכול 

  ויות זעם וניסיונות פגיעה עצמית.מפולסיביות גבוהה, התפרצנמוכים, רמת אי

 

 בעבירה קודמת הרשעה שלחובתו, 0990 יליד, צעיר בנאשם שמדובר בכך ומתחשבים ערים אנו

 העובדה את בחשבון לוקחים אנו, כן כמו. זה בתיק הורשע בהן העבירות מן שאינה, ביטחונית

 נטילת של מסוימת מידה בכך ויש המתוקן האישום בכתב לו שיוחסו במעשים הודה שהנאשם

 בבית ולשחזר להעיד הצורך את מהמתלוננים חסך שבהודייתו בכך מתחשבים שאנו ודאי. אחריות
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 משקל יינתן זו להודיה. זו בעדות הכרוכות ההשלכות כל על, שחוו הקשים האירועים את המשפט

 מתחם של העליון ברף עונש הנאשם על להטיל שלא החלטנו ואם. לחוק( 6')יא04 לסעיף בהתאם

 .העונש במידת ביטוי לידי לבוא שצריכה, זו עובדה בשל רק זה הרי, הראוי הענישה

  

 עבירת כי, להדגיש למותר לא. הרבים הרתעת הוא בחשבון מביאים שאנו לענישה נוסף שיקול .61

 ופוגעת הציבור כלל על אימה מטילה, מזדמן קורבן בתפיסת, עיר של בטבורה המבוצעת, אונס

 לכך לתת המשפט בית רשאי, לחוק 'ז04'ס להוראת ובהתאם, לפיכך. הכללית הביטחון בתחושת

 .הענישה במסגרתה לחומר ביטוי
 

 בחומרתו מאפיל הראשון שהאישום העובדה ולאור לחוק( ב')יג04'ס פי על לסמכותנו בהתאם .60

 לכל כולל עונש להטיל לנכון מצאנו, והשלישי השני שבאישומים האחרים המעשים על הקיצונית

  .האישומים

 

 

 

 העונשים את הנאשם על מטילים אנו, לעיל כאמור והנסיבות השיקולים כל את ששקלנו לאחר

 : הבאים

 

 . 20.40.22, מעצרו מיום החל, בפועל מאסר שנות 21 .א
 פי-על פשע עבירת ממאסר שחרורו מיום שנים 2 תוך יעבור שלא תנאי על מאסר חודשי 61 .ב

 .לחוק' יא פרק לפי עבירות ועל לחוק' י לפרק' ח-ו ה   סימנים
 פי-על עוון עבירת ממאסר שחרורו מיום שנים 2 תוך יעבור שלא תנאי על מאסר חודשי 06 .ג

 . 096 סעיף לפי או לחוק' יא פרק לפי עבירות ועל, לחוק' י לפרק' ח-ו ה   סימן
 .42.49.23 תאריך עד שישולם למתלוננת פיצוי ₪ 6.3,111 .ד
 .42.49.23 תאריך עד שישולם למתלונן פיצוי ₪ 6.3,111 .ה

 

 .העליון המשפט לבית יום 00 תוך ערעור זכות לנאשם הודעה

 

  .והנאשם הצדדים מעמד, ב6102יוני  62, י"ח תמוז תשע"גניתן היום, 

 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 6102יוני  62 )עציר( מדינת ישראל נ' בני ג'אבר 09294-40-22 תפ"ח

  

 02 מתוך 02 עמוד

 

 

 

 

 

 נורית אחיטוב, שופטת

  אב"ד

 יוסף, שופט-רענן בן  מרים דיסקין, שופטת

  




