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ירצה  22חודשי מאסר לאחר שאנס קטינה וביצע בה מעשי סדום
בית המשפט לנוער בנצרת גזר לאחרונה  22חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירות אינוס ומעשי סדום
בקטינה ]תפ"ח )נצ'(  .[23431-03-14בעת היותו קטין ,הכיר הנאשם תלמידה ששהתה באכסניית נוער
במסגרת טיול של בית ספרה .הוא הוביל אותה למקום חשוך ושם אנס אותה על אף תחנוניה שתפסיק.
על אף דרישת התביעה להטיל עליו  7-11שנות מאסר ,הטילו עליו השופטים  22חודשי מאסר.
לפי העובדות ,המתלוננת ,תושבת דרום הארץ ,הייתה קטינה בתקופת ביצוע העבירות ויצאה לטיול עם כיתתה .בהיותה בחדרה
באכסניה הזמינה אוכל מאחת המסעדות באזור ,וקיבלה את המשלוח מהנאשם ,שהיה אז קטין ,ומאדם נוסף .לבקשת הנאשם מסרה
לו המתלוננת את מספר הטלפון שלה .הוא התקשר אליה כמה דקות לאחר מכן והם קבעו להיפגש מחוץ לאכסניה .הוא הוביל אותה
לכיוון פינת החי ,וביצע בה מעשים מגונים ,על אף דרישתה ותחנוניה שיפסיק .לאחר מכן אנס אותה .הנאשם הכחיש את המעשים אך
הורשע.
הנאשם הורשע לפי הודייתו בעבירות של אינוס קטינה ,מעשה סדום ומעשה מגונה בקטינה .הדיון בגזר דינו התקיים בבית המשפט
לנוער בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתאריך  ,19.11.18בראשות כב’ השופטת אסתר הלמן ,כב’ השופט אשר קולה ,כב’ השופט
דני צרפתי.
לפי תסקיר שירות המבחן הוא מצוי בחרדה ובמצב רגשי סוער ,משתמש בסמים וסובל מבעיות פסיכיאטריות .הנאשם ריצה עונש
מאסר בעבר וחושש לחזור לכותלי הכלא .הוא השתתף בתוכנית טיפולית בקהילה אך עזב אותה לאחר שבועיים תוך כדי איומים
וקללות .ב”כ שירות המבחן סבורה כי מיצה את האפיק הטיפולי וכי יש לקבוע את עונשו .נדחתה בקשתו להפנותו לבדיקת
פסיכיאטר.
ב”כ המאשימה הדגיש כי לנאשם עבר פלילי והוא הורשע בעבר בעבירות אלימות ורכוש ואף ריצה עונש מאסר של  9חודשים .נמסר
מצבה הנפשי הקשה של המתלוננת .צוין הדוח של שירות המבחן שבו עולה כי רמת מסוכנותו גבוהה .אין לזקוף את הזמן שחלף מאז
בוצעו העבירות לקולא ,כי התמשכות ההליך נעוצה בהתנהגותו הלא יציבה של הנאשם .הנאשם לא נטל אחריות וכתוצאה מכך
נאלצה המתלוננת להעיד .התביעה דרשה  11-7שנות מאסר בפועל ,לצד עונשים נלווים; ב”כ הנאשם התמקדו בליקוי הקוגניטיבי
שממנו הוא סובל ואשר משפיע על התנהלותו היומיומית .כושר השיפוט שלו לקוי והתנהגותו אינה תואמת לגילו .הנאשם לא הצליח
להבין את שלבי ההליך הפלילי ודרש מבאת כוחו דרישות שונות טרם גמר דינו .אין להקל ראש בחומרת העבירות שביצע ,אך יש
להתמקד בהליך טיפולי שעליו לעבור .הודגש כי ניתק את הקשר עם בני משפחתו וכי מצבו הנפשי קשה .באת כוחו עתרה לעונש
מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות ,לצד צו מבחן.
השופטים הדגישו את חומרת עבירות המין שביצע הנאשם בקטינה ,לרבות אינוס ומעשה סדום .הוא פגע בשלום האדם ,בגופו ובנפשו
ופגע בנערה פגיעה מינית הכרוכה בפגיעה קשה בתחושת הביטחון ,בפרטיות ובאוטונומיה שלה על גופה .הנאשם אנס את המתלוננת
ללא הסכמתה ולמרות תחנוניה שיפסיק ,תוך ניצול תמימותה .הודגש כי קטינוּת אינה מעניקה חסינות גורפת מפני ענישה ראויה על
ביצוע פשע חמור .עם זאת לקולא התחשבו במצבו הקוגניטיבי של הנאשם וניתוק היחסים עם בני משפחתו .לאור אלה הטילו עליו
 22חודשי מאסר בפועל ,מאסרים מותנים ,פיצוי למתלוננת בסך .₪ 40,000
ב”כ הנאשם :עו”ד דנה שביט ,עו”ד ירון שומרון מטעם הסנגוריה הציבורית.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד יעל כ”ץ.
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משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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