בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט רפי כרמל ,אב"ד
כב' השופט כרמי מוסק
כב' השופטת שירלי רנר

תפ"ח 4412 05 14
המאשימה

מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלי
ע"י עוה"ד ע' גרינבוי

וי' קדר

נגד

הנאש

איל שמואל
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל עירוני

גזר די
נית צ ו איסו ר פרסו
לזיה וי .

שמ של המתלוננות ע ל כל פר ט ה עלול להוביל

הנאש הורשע ב שורה של ע בירות מי ש בוצעו בשבע מתלוננות שהיו קטינו ת
.1
בעת ביצוע המעשי  ,זאת במסגרת ש בעה אי שומי נפרדי  .שש מתו המתלוננות
הנ בנות מ שפחה  .מתלוננת נוספת הנה חברתה של בתו של הנאש  .בנות המשפח ה
הנ אחייניות של הנאש  :שתיי מתוכ ה אחיות ובנותיה של אחות אחת של
הנאש  ,שלוש מתלוננות אח רות ג ה אחיות  ,בנותיו של אח של הנאש  .מתלוננת
נוספת הנה בתו של אחיינו של הנא ש  ,הוא בנו של האח שב שלוש בנותיו ב וצ עו
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המע שי  .מע שיו של הנאש

השת רעו על פני כ –  20שני  ,בי ה שני

 1988ועד שנת

 . 2009המע שי ב בנות המשפחה בו צעו עד ל שנת  , 2006והמע שי בח ברתה של בתו
של הנא ש בוצעו בשני  . 2009 – 2007כל המעשי בוצעו שעה שהמתלוננות היו
נע רות צעירות ,יל דות למעשה .
.2
שטר

בקשר לאישו ה ראשו  ,הור שע הנאש בע בי רת אינוס קטינה בת משפחה
מלאו לה  14שני ) עשרות עביר ות ( ,ע בירה של מע שה סדו בקטינה שט ר

מלאו לה  14שני )שתי עבירות(  ,וע שרות עבירות של מעשי מגוני  .המתלוננ ת
מאי שו זה הנה ד '  ,ילידת  , 1976בת אחיו של הנאש  .המעשי ש בוצעו בה היו
שעה ש ד ' הייתה כ בת  . 12פי רוט המע שי מ צוי בהכ רעת הדי  .בקצרה י צוי כי
בהזדמנויות שונות  ,הנאש נגע בח זה ובאיב ר מינה של המתלוננת מעל בג דיה ,או
הו ציא איב ר מינו והניח את ידה על איב ר מינו ,ובאירועי אח רי הח די ר איבר מינו
לאיבר מינה ב כוח ,תו שהוא גור לה לכא ב ,עד אש ר הגיע לסיפוקו  ,זאת פעמי
רבות .מע שיו כללו ג החד רת איבר מי לפי הטבעת של ד ' ול פיה ,לרבות שפשו *
איב ר מינו בחלקי שוני בגופה.
באישו השני הור שע הנאש בעבירת מע שי מגוני בקטינה בת משפחה
.3
שטר מלאו לה  14שני )עש רות ע בי רות(  .בגדר אי שו זה נעשו ב – ה '  ,ילידת
 , 1981מע שי בי ה שני  , 1995 – 1991בע שרות הז דמנויות  .הנא ש היה נוהג
להושי בה על בר כיו כשגבה מופנה אליו ,ה צמי ד אליה איבר מינו והתחכ ב גופה ע ד
שהגיע לסיפוקו ,ה כניס את י דה למ כנסיו והניחה על א יבר מינו והו רה לה ל שפש *
את איבר מינו עד הגיעו לסיפוק ,ליט* חלקי אינטימיי בגופה מעל ומתחת
לבג דיה .
בגדר האישו השלישי  ,הור שע הנאש בעבי רות של מע שי מגוני בקטינה
.4
בת מ שפחה ,שטר מלאו לה ) 14ע בי רות רבות( .המע שי בגד ר אי שו זה  ,בו צע ו
בבת אחיו של הנאש מ '  ,ילידת  , 1987מע ש י שבו צעו החל מהיותה כ בת 10 – 9
שני על פנ י תקופה של שנה  .הנאש היה מושיבה על בר כיו  ,מצמיד י שבנה א ל איב ר
מינו ,מתחכ בה ,זאת במקומות שוני ובה ז דמנויות שונות .
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בגדר האישו ה ר ביע י ,העוסק ב – ד' א'  ,ילידת  , 1993בת אחותו של הנאש ,
.5
המע שי בוצעו בי השני  . 2006 – 2004ב אי שו זה הור שע הנאש בע בי רות
מעשי מגוני בקטינה בת מ שפחה שטר מלאו לה  16שני שלא בהס כמתה )מספ ר
עבי רות( .המעשי כללו חיכו איבר מינו של הנאש באיבר מינה ובגופה של
המתלוננת ,הוא ני שק את ח זה ומצ -את פטמותיה ,נגע בחלקי אינטימיי בגופה
בהזדמנויות שונות  ,ל רבות הפ שלת מכנסיו ותחתוניו והנחת י דה על איבר מינ ו
והנעתה על אי בר מינו בתנועות אוננות .
האישו החמישי עוסק ב  .נ '  ,שהנה בת אחי ו של הנאש  ,ילי דת  . 1993בגדר
.6
אי שו זה הור שע הנאש בע ביר ת אינוס קטינה בת מ שפחה שטר מלאו לה 16
שני שלא בהסכמתה החופ שית ) שלו ש ע בי רות( ,ניסיו מעשה ס דו בקטינה בת
משפחה שטר מלאו לה  16שני  ,שלא בהסכמתה החופשית  ,ומעשי מגוני
בקטינה בת מ שפחה שטר מלאו לה  16שני  ,שלא בהסכמתה החופשית )עבי רות
רבות(  .הנאש החל ב ביצו ע מע שיו במתלוננת זו מא ז הייתה כבת  . 10הנאש נגע
בה במקומות שוני בגופה שכללו התחכ כות בגופה ,התח ככות בגופה כשהוא שוכ ב
עליה ,הנחת י דה על איבר מינו והנעת ידה  ,נגיעות באיבר מינה וליטו* גופה ,
אי רועי שחז רו על ע צמ פעמי רבות .באחת הפעמי  ,כ שהייתה נ ' כבת , 11
הנא ש הו רי ד א ת מ כנסיה ותחתוניה וניסה להח די ר איבר מינו לאי בר מינה  .לאח ר
ש  .נ' ניסתה למנוע ממנו מע שה זה  ,הנאש סובב אותה וניסה להח דיר איבר מינ ו
לפי ט בעתה ,ובהמש  ,באותו אי רוע ,הח דיר איבר מינו לאי בר מינה ,מעשה שח ז ר
על עצמו שלוש פעמי בתקופת החוד שי שלאחר מ כ .
האישו השישי מתייחס ל – א'  ,ילי דת  , 1998שהנה חב רתה של בתו של
.7
הנאש  .המעשי בו צעו בי השני  . 2009 – 2008הנאש הור שע במסגרת אי שו
זה בע בירת מעשי מגוני בקטינה שטר מלאו לה  16שני  ,שלא בהסכמתה
החופ שית )עש רות עבי רות(  .הנאש היה מב צע את המעשי שעה ש – א ' הגיעה
לביתו על מנת לבקר את בתו .היה מושיבה על ברכיו ,כשגבה אליו ,מניע את גופה
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קדימה ואחו רה על מנת לחכ אי בר מינה בישבנו .מעשי

דומי

נע שו ג

במכוניתו ,

שעה שהסיע אותה.
האי שו האח רו  ,האישו הש ביעי ,נוגע ב – ר'  ,בת אחיו של הנאש  ,ילי דת
.8
 . 1980המע שי נעשו בסמו להיות ה כ בת  , 12הנאש הורשע בגי מע שיו א לה
בעבירה של מעשי מגוני בקטינה בת משפחה שטר מלאו לה ) 14ע שרות עבירות (.
הנאש היה נוהג לגעת ביש בנה ובאיב ר מינה של ר ' מתחת לבג דיה ,היה מחכ איב ר
מינו בגופה כשה
.9

הנאש

ל בו שי  ,עד הגיעו לפו רק .

הנו כ ב  , 50ללא הר שעות קודמות .

במסג רת הט יעוני לעונש הונחו לפנינו תסקי רי של נפגעות ע בי רה .בתסקי ר
. 10
המתייחס ל – ד' א' )מתלוננת מאישו  , ( 4באה התייחסות ,כפי שפו רט ג בה כרעת
הדי  ,ל קשר המתעתע שבי הנאש לבי המתלוננת ד ' א'  ,כמו המתלוננות האחרות :
מצד אחד יחס אדי ב ועדי  ,ומצד אח ר מעשי כפי שתוא רו לעיל ו בה רחבה בהכרעת
הדי  .מתואר הקושי בחשיפת האי רועי וההשפעה של מעשי כאלה וש באו מ צד
אד ק רוב  ,על המתלוננת  ,מאז ועד היו  .ה תסקיר מפ רט את הפגיעות והנזקי
שנגרמו ג בנפשה של המתלוננת  .תסקי ר נפגעת ע בי רה הוגש ג בנוגע ע א '
)המתלוננת מהאי שו השי שי (  .ג תסקי ר זה מפרט את הפגיעה הקשה והחוויה
הנוראה אותה חוותה המת לוננת בגי מעשי שנע שו בגופה על י די אד ק רוב יחסית
בגיל כה צעיר ,את חוסר האוני אותו חוותה ובאה התייחסות בדב ר ה משמעות של
פגיעה מסוג זה .כ הוגש תסקי ר נפגעת עבירה הנוגע ב – ד'  ,היא המתלוננת
מהאישו הרא שו  .יצוי כי ד ' נמצאת היו בשנתה ה –  , 40אמא לילדי  ,ועל א *
חלו* הזמ  ,הפגיעה שנגרמה ממע שיו של הנא ש הנה קשה וכ בדה וג רמ ה לה לנ זקי
ה בהיותה נע רה וה בהמש חייה ,וזאת כמפו רט בתסקיר  .כ הוג שה הצהרת נפגעת
עבי רה מטע נ '  ,המתלוננת מהאישו החמישי ,המתארת את הש ברי שנו צרו
בנפ שה ובגופה והקו שי בשיקו חייה לאחר אות מע שי .

עמוד  4מתו 10

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט רפי כרמל ,אב"ד
כב' השופט כרמי מוסק
כב' השופטת שירלי רנר

תפ"ח 4412 05 14
. 11

ב"כ המאשימה  ,במסג רת הטיעוני

לעונש ,הפנה ,בי היתר ,לכ

שהנאש

הור ש ע בעבירות מי ר בות מאו ד שבו צעו בשש בנות מ שפחה ,אחייניות )אחת ,בתו
של אחיי (  ,ו בחב רה אחת של בתו ,שעה שכול היו יל דות קטנות ,ע בי רות שהשת רעו
על פני  20שנה .נטע כי כל פגיעה  ,בכל אחת מהמתלוננות  ,מהווה אי רוע נפ רד ,ועל
כ יש לקבוע מתח ענישה נפרד לגבי כל אי שו  .נטע לחומרת המעשי ולפגיעה
הקשה במתלוננות  .עוד נטע לעונש המחמיר שנקבע לג בי עבי רות מי במשפחה ,כמו
ג עונ ש המינימו שה וא רבע מעונש המקסימו בע בי רות מי  ,כאשר הנאש ביצע
עבי רות ר בות  .נטע לפגיעה בגופ  ,נפ ש  ,כבו ד  ,תמימות ופ רטיות של המתלוננות
ול צור לתת ה גנה מיוחדת לקטיני  ,והגנה יתרה בתו המ שפחה  .הוג שה פסיק ה
בעניי מ דיניות העני שה הנוגעת לע בירות של מעשי מיניי במ שפחה ולעבי רות
אינוס במשפחה  ,כאשר בתיק זה מדו בר על אי רועי שה שתרעו על פני כ –  20שנה .
מדוב ר בשבע מתלוננות  ,דהיינו מדובר במקרה חריג ביותר ,במעשי שתו כננו ,זאת
נו כח כמות המעשי  ,מספ ר הנפגעות  ,הנסי בות וההסלמה במע שי  .באה הפנייה
לנזק שנג ר למתלוננות ,כ פי שעולה בי הית ר מתסקירי הנפגעות .צוי כי חלק של
המתלוננות לא היו מוכנות למסו ר ה צהרות נפגעת או תסקירי  ,שכ לא הי ו
מסוגלות לעשות כ  .נטע כי לחלו * הזמ אי משקל במק רה זה  ,כי מ דובר באי רועי
שהיה קשה לח שו* ,מעשי שנעשו בילדות ר כות  ,ו ח שיפת המעשי על יד י כול
שתבוא לאחר שני ר בות.
באשר לאישו ה ראשו  ,עתרה המדינה למתח ש בי  23 – 15שנות מאסר.
. 12
באשר לאישו השני  ,נטע למתח ש בי  15 – 8ש נות מאסר  .באשר ל אישו
השלישי  ,נטע למתח שבי  10 – 6שנות מאסר  ,בא שר לאישו הרביעי  ,נטע
למתח ש בי  15 – 8שנות מאסר  .באש ר לאישו החמישי  ,נטע למתח שבי 15
–  23שנות מאסר  .בא שר לאישו השישי  ,נטע למתח ש בי  8 – 4שנות מאסר .
באשר לאישו השבי עי  ,נטע למתח שבי  10 – 6שנ ות מאסר.
לסיכו  ,טענה המאשימה כי יש לג זו ר על הנאש
. 13
מאסר מותנה ופי צוי למתלוננות .
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מ טע

הנאש

הוגשו מסמ כי

כלהל  :מכת ב מטל פר ,-אחיינית של א שת

הנאש  ,המפרטת את העזרה הג דולה שהיה הנאש נ כו להושיט ל זולת ולה ואופיו
הלב בי .מכתב מק ר פ ר ,-אחיינית של אשת הנאש המפרטת ג היא את סגולותיו
כאד ח  ,טוב לב  ,בעל נתינה מוגזמת  ,נוח ,נדיב אבא שדואג למשפחה  ,והע ז רה
שהו שיט כא שר הת בק ש .הוגש מכת בה של נועה אליהו ,חב רה ק רובה של בתו ש ל
הנאש  ,המפ רט כי הי יתה בת בית א צל הנא ש  ,הנאש היה כמו א בא שני עבורה,
היה ב אד אהוב  ,מגונ  ,שומר על מ שפחתו  .בתו של הנאש  ,שני ,תיארה במ כתב ה
את הנאש כ בעל לב טוב ,אד
אב למופת .כ הוג שו מכתבי

ח ברותי ,המסייע ל זולת  ,נהג להתנדב .מבחינתה היה
מחבריו לעבו דה של הנאש )מאיר פר ,-מאיר דוד ,

צדוק עמר ואשר ישש כר( ,המתארי את אופיו הטוב וע בודתו המסורה .בנוס* ,
נחקרה  ,במסגרת הטיעוני לעונש  ,המתלוננת נ '  ,אש ר המ ציאה ת צה יר נפגעת
עבי רה .ב"כ הנא ש  ,במסגרת טי עוניו לעונש ,הסביר בהגינות ו במקצועיות )כדר כו( ,
את העמ דה הק שה בה מצוי הנאש במסג רת ה טיעוני לעונש ,לאחר שהורשע
בשו רה של עבירות כה חמורות  ,באירועי כה רבי  ,כאשר הנאש עדיי עומד על
חפותו  .הסנגו ר הפנה לכ כי הנאש כב ר בג ד ר "מת" מא ז תחילת ההליכי  ,לאחר
שנשפט בתקשורת וב רחוב ,ו לאחר  ,כ נטע  ,שהמתלוננות ו בני משפחת  ,ע שו הכ ל
כדי לפגוע בו מחו -לכ ותלי בית המשפט ,ומדובר למע שה ב"גווייה מהלכת" .נטע
כי בני מ שפחתו  ,אשתו ו שני יל דיו נפגעו באורח ק שה מאוד ,ה הושפלו ו נעשי
נ י סיונות לפגוע בר כו ש באמ צעות הלי כי משפטיי  .נטע כי העונש שיוטל על
הנאש  ,עונש מאסר ארו ככל שיהיה ,הנו חסר משמעות ,לאור מ צבו של הנאש
כיו  .הנאש היה בתפקיד ב כיר ,ב ע ל סיווג בטחוני ,מ י לא את תפקי דיו בצו רה
מדהימה  ,ז כה לכבוד רב מתוש בי המושב ש התגו רר ,התנדב במסגרות ר בות
כמפורט במ כתבי שהוגשו  ,ומי ד לאחר שהו נחו הא זיקי על י דיו  ,חייו הסתיימו .
הו בהר ג ה מוב מאליו שאי לזקו* לחובת הנאש את ניהול התיק .הו ד ג ש כי
הנאש לא יז כה לראות את ילדיו גדלי בשני הקרו בות  ,הוא תלוי בחסדי
הסובבי אותו כמו ג משפחתו ,וע ל א* כל מה שנפסק בנוגע אליו ,מדובר באד
שג ע שה טוב בחייו  ,שירת את המדינה .הסנגור טע כי הד רישה העונ שית של
המ דינה הנה מופרזת ומוג זמת  .הוג שה פסיקה לגביה הובה ר כי אינה דומה למק רה
שלנו ,א נטע כי י ש בה להוביל לעני שה קלה יותר מ זו שעת רה לה המ דינה ו כי
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המ דינה  ,למעשה  ,דו רשת עונש "למע יראו וייראו" .הסנ גור ביק ש כי יוטל על
הנאש עונש סבי ב  10שנות מאסר בפועל ,ש כ יש לה ביא בח שבו את ה זמ שחל *
מאז ביצוע העבירות  ,העדר תסקירי נפגע ב כל האי שומי  ,ויש לית לנאש תקווה
לראות אור יו .
הנאש

. 15

ביקש להסתפק בדברי סנגורו .

דיו
גזי רת הע ונש נק בעת על פי עק רו ההלימה והמד די

שנק בעו בתיקו 113

לחוק העונ שי  .התיקו ק בע את עק רו ההלימה שמשמעו אימו -עקרו הגמול
כעק רו מנחה .יש לבדוק הע בי רה וכל העולה ממנה ולאחר מ כ הנסיבות האישיות .
בחינת העבי רה ונסיבותיה מ ביאה לקביעת מתח עני שה ולאחר מכ יש ל בחו
הנסי בות האי שיות .דהיינו ,העבי רה מכתיבה את המתח ושילו ב הנסיבות האי שיו ת
במתח מכתי בי את גזר ה די .
התיקו לחוק י צר מנגנו תלת שלבי לג זירת העונש .בשלב הראשו  ,יש לבדוק
הא הנאש הורשע ב כמה ע בי רות ,והא אלו מהוות אי רוע אחד או כמה אירועי
נפר די  .ב שלב השני  ,יש לק בוע את מתח העני שה הראוי כעולה מסעי *  40ג')א (
לחוק העונשי  .בי צי רת המתח מספ ר שיקולי  :האחד ,הער החברתי שנפגע
מבי צוע העבי רה ומי דת הפגיעה בו .השני ,מדיניות הענישה הנוהגת .השלישי ,
נסיבות הק שורות בביצוע העבירה כמפורט בסעי*  40ט' וה  :תכנו  ,חלק ו של
הנאש  ,הנ זק הצפוי וזה שנגר  ,הסיבות ל ביצוע הע בי רה ,הבנת הנאש וי כולת
להימנע מע בירה ,מ צוקתו הנפשית ,קרבה לסייג אח ריות פלילית ,מידת האכז ריות
כלפי נפגע הע בי רה ,ניצול כוח ומעמד .בשלב השלישי  ,יש לג זור את העונש המתאי
לנאש בתו המתח ולהתחשב בנסי בות שאינ קשורות ב ביצוע הע בירה  :הפגיע ה
של העונש בנאש  ,ל ר בות שיקולי גיל; פגיעה במשפחתו; הנ זקי שנגרמו לנאש
מבי צוע הע בי רה והה רשעה; מידת האח ריות של הנאש למעשיו ; שיקומו או
ניסיונות שיקו ; מאמצי הנאש לתיקו תו צאות הע בי רה ופיצוי על הנ זק שנגר
בעטיה ; שיתו * פעולה ע ר שו יות אכיפת החוק ; התנהגות חיובית של הנא ש
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ות רומתו לחב רה; נסי בות חיי

קשות של הנאש ; התנהגות ר שויות אכיפת החוק ;

חלו* הז מ מ ביצוע הע בירה; עב רו הפלילי של הנאש או העד ר עבר .
נית לסטות מהמתח כאשר מתקיי אחד מ שני חריגי  :האחד לקולה א
הנאש מ שתק או קיי סיכוי י של ממש שי שתק )סעי*  40ד'(; וה שני לחומרה ,
א יש חשש ממשי שהנאש י שוב ויבצע עבי רות וכי החמרה בעונשו והרחקתו
מהציבו ר נ דרשות להג על שלו

ה צי בור )סעי *  40ה'( .

בענייננו  ,יש לס ווג כל אישו ו כל מתלוננת כאי רוע נפ רד ,ועל כ לק בוע
. 16
מתח נפרד לג בי כל אישו ואי שו  .עמדה זו מתבקשת לאור כ שכל מתלוננת .
היא עול בפני עצמו  .המע שי שנעשו ב אחת מופרדי מית ר המתלוננות  .הנאש
סיי לפגוע במתלוננת אחת ופנה לפגוע ב באה בתור .הער ה ח ברתי המוג בו פגע
הנאש הנו גופ  ,נפ ש ו תו ליב של המתלוננות .ש ש מ המ תלוננות הנ בנות מ שפח ה
קרו בות  ,הנאש היה דוד נער -עליה ועל הו ריה ו זכה ל כבו ד ר ב ולהערכה  .בהיות
הילדות צעי רות בימי שהתקשו לה בי המעשי  ,בי היתר  ,בשל מעמ דו ,חש שו
הילדות מל דווח על מעשיו  ,כ כל שי כלו לה בי אות מעשי  .רק בחלו* שני עלה
בי ד לעשות כ  .א '  ,שהייתה חב רה ק רו בה של ב ת ה נאש ו ראתה בו דמות
משמעותית ו לא י דעה כיצ ד להגיב על מע שיו .הנאש פגע בשלומ ו בנפ ש של
הקטינות ,בנות המ שפחה ו ב חב רה של בתו  .מ דובר באחת הפגיעות הקשות  :פג י עה
ביל דה קטנה ותמה חב רה של ה בת או בת מ שפחה ,הנושאת עיניי מע ריצות אל מי
שפוגע בה  .המע שי שנעשו על ידי הנאש ה תולדה של שליטתו במעשיו ו ב ר צונו ,
תו ת כנו מוקד  ,מעשי שה שתרעו על פני פרק זמ של כ –  20שני  ,מע שי
שבוצעו בשטח המוג של המתלוננות ,לר בות בית הנאש  ,מ כוניתו ומקומות דומי .
הנאש גילה חוסר אמפטיה מוחלט לקטינות  .בכיי וצע ר לא ג ר לו לשקול ב שנית
את מע שיו ,הוא היה מרוכז א בעצמו ולאח ר שסיי פגיעה א רו כ ה ורבה באחת,
עב ר לעשות כ באחרת תו שלא נרתע לע שות שימו ש ב כוח  .מ דיניות הענישה הנוהגת
בכל הנוגע לפגיעה בקטיני בכלל ,ולפגיעה מינית בה בפרט  ,הנה מ דיניות
מחמירה  ,בלתי מתפש רת המגי בה בעו צ מה ומפניה נסוגי ה שיקולי האי שיי של
מבצע הע בירה .הנאש תכנ את מע שיו ,טווה רשת שלכ דה את היל דות  :ה בנסיעות

עמוד  8מתו 10

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט רפי כרמל ,אב"ד
כב' השופט כרמי מוסק
כב' השופטת שירלי רנר

תפ"ח 4412 05 14
לבית הפנקייק )כמפו רט בהכרעת הדי ( ,ה "בלימו ד נהיגה" ,ה ב בוא אל בית ו
ובית ר ה נסי בות ל אור השני  .חלקו של הנא ש יחיד ועיק רי .הנאש גר לקטינות
נזק ג ופני ונפ שי ב שעת ביצוע המע שי אשר הותי רו את רישמ לאור השני  ,והוא
ידע  ,ובכל מקרה היה עליו לדעת  ,כי הוא גור לנזק כזה  .הנאש ני צל כוחו ומעמ דו
כלפי הקטינות .כאמו ר ,בכל הנוגע ל פגיעה מינית בקטיני נסוגי השיקולי
האי שיי הק שו רי בנאש  .בענייננו ,הנאש א* לא ק יבל אח ריות על מע שיו ולא
באו נסי בות אשר יש ב כוח לה ביא להקלה בעונשו.
. 17

מתחמי ענישה  :לעניי האישו

הראשו המתח

הראוי הנו  13עד  22שנות

מאסר  .לעניי האישו הש נ י המתח הראוי הנו  6ע ד  13שנות מאסר  .לעניי
האישו השלישי המתח הראוי הנו  4עד  8שנות מאסר .לעניי האישו הר ביעי
המתח ה ראוי הנו  5עד  12שנות מאסר .לעניי האישו החמישי המתח הראוי
הנו  6עד  14שנות מאסר .לעניי האישו השישי המתח הראוי הנו  3עד  8שנו ת
מאסר .לעניי האישו השבי עי המתח הראוי הנו  4עד  9שנות מאס ר.
על א* שמ ד ובר באירועי נפ רדי ו נק בעו מתחמי שוני  ,נית להטיל על
. 18
הנאש עונש כולל אח ד .לכ * ז כות י ש לומ ר כי משפחתו התפרקה ,אי לו הרשעות
קודמות ,הוא ע בד לפרנסתו ולפרנסת מ שפחתו באופ סדיר ולשביעות רצו רבה של
הממוני עליו  .אול  ,תמונת המעשי כפי שתוא רה לעיל ,מטה את עיקר המא ז
לכ * חובה  .הנא ש ביצע מעשי מיניי ק שי ו בוטי  ,פגע במתלוננות ,ילדות,
נפ שית ופיזית ,פגיעות ארו כות טווח שיותי רו צלקות בנפ ש  .המעשי ה כלולי
בעבירות ה מע שי ה מגוני בה הורשע  ,בכלל האי שומי  ,הנ על ה ר* הג בוה של
מעשי ממי אלה  .בנוס* ביצע ע בירות אינוס בשתי מתלוננות ,וכ  ,ב אחת מה ג
מעשי ס דו ו ב ש נייה ניסיו לע שות כ  .יוש אל לב כי הנאש לא חדל ממעשיו
ו בי צע המע שי ברצ* כלהל  :הנאש החל לבצע המע שי במתלוננת מהאי שו
הרא שו בשנת  , 1988לאחר מכ המ שי ב ביצוע המעשי במתלוננות מאי שומי 2
ו –  7ב שני  1991וע ד לער ) 1995המע שי במתל וננת מאי שו  7בוצעו על פני
תקופה קצ רה יחסית(  ,בהמש  ,בוצעו מע שי בשני  1996.7במתלוננת מאי שו , 3
בשני  2004.6במתלוננת מאישו  , 4בשני  2008.9במתלוננת מאישו . 6
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לאחר שקלול הנתוני  ,אנו גוז רי

כלהל :

על הנאש

א.

מאסר בפועל לתקופה של עש רי
מיו מעצרו .

ב.

מאס ר מותנה לתקופה של  12חודשי והתנאי הוא שהנאש
עבי רה מסוג פשע בתו  3שני מיו שחרורו ממאסר.

ג.

פי צוי
פי צוי
פי צוי
פי צוי
פי צוי
פי צוי
פי צוי

למתלוננת
למתלוננת
למתלו ננת
למתלוננת
למתלוננת
למתלוננת
למתלוננת

מהאישו
מהאישו
מהאישו
מהאישו
מהאישו
מהאישו
מהאישו

הרא שו
השני
השלישי
הרביעי
החמי שי
השי שי
השביעי

וש בע )  ( 27שני  .תחילת מאס רו

בס
בס
בס
בס
בס
בס
בס

זכות ע רעו ר ל בית משפט העליו בתו  45יו

לא יע בו ר

 250, 000ש " ח .
 100, 000ש " ח .
 100, 000ש " ח .
 100, 000ש " ח .
 200,000ש " ח .
 90, 000ש " ח .
 100,000ש " ח .

מהיו .

נית היו  ,י"ז טבת תשע"ז  15 ,בינואר  , 2017 ,במעמד ב"כ המא שימה ,ב" כ
הנאש והנאש בעצמו .

רפי כרמל ,שופט
אב"ד

כרמי מוסק ,שופט
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שירלי רנר ,שופטת

