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 50ימי מאסר על נהג מונית שהורשע במעשים
מגונים בנוסעות
בית משפט השלום בכפר סבא הטיל  50ימי מאסר על נהג מונית שהורשע בביצוע מעשים
מגונים בכמה נוסעות] .ת"פ  .[29673-15-14במהלך עבודתו ביצע מעשים מגונים בשתי
נוסעות ,אחת מהן קטינה ,בשני מועדים שונים .על אף השתתפותו בהליך שיקום ותמיכתה
של אשתו ,גזרה עליו השופטת מאסר בפועל בן  50ימים ,מאסר על תנאי ופיצוי.
הנאשם הורשע לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מעשה מגונה .בדצמבר  2015הוזמן לאסוף
במכוניתו קטינה למקום עבודתה .כשביקשה המתלוננת לשלם לו ,נטל את ידה ושילב את אצבעותיו
באצבעותיה ולאחר מכן שם את ידה מעל חולצתו .לאחר מכן שם את ידה על איבר מינו .כשנה לאחר מכן
הודה בעבירה דומה ,שבה גם הטריד נוסעת שלו .אל התיק שלו נוסף תיק קודם משנת  2014שבו הטריד
אישה שטיילה עם בנה הקטן .הוא אף תפס את המתלוננת בכוח במותנה.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט השלום בכפר סבא בתאריך  27.12.17בראשות כב' השופטת מרב
גרינברג .תסקיר שירות המבחן העלה כי הוא נשוי ואב לארבעה ילדים בגירים .הוא עובד שנים רבות כנהג
מונית ומוכר כנכה ביטוח לאומי .הוא מתואר כאימפוטנט .הנאשם מודע לגילה של המתלוננת הצעירה וגילה
כלפיה אמפטיה .שירות המבחן המליץ לשלבו בטיפול קבוצתי לעברייני מין .צוין כי הוא מתמיד בטיפול.
ב"כ המאשימה ציינה כי מעשיו חמורים וכי הוא בעל עבר פלילי .יש להחמיר בעונשו לאור העובדה שהוא נהג
ציבורי וביצע מעשים אלה בזמן עבודתו .הקטינה מעידה כי פגע בה ומעל באמונה ולאור נתונים אלה יש
להטיל עליו  18חודשי מאסר.
ב"כ הנאשם העלה את דוח התסקיר שהעיד על שילוב מוצלח בהליך השיקום .מדובר במעשים מגונים ברף
התחתון ויש לאפשר לו להמשיך באפיק השיקומי .אשתו של הנאשם מעידה על תקופה קשה שנקלעו אליה
עקב ההליך המשפטי .היא מלווה אותו לפגישות ומעידה כי עבר תהליך משמעותי .הוא הביע חרטה על
מעשיו ועל הפגיעה במשפחתו.
השופטת הדגישה מחד כי יש להתחשב בחומרת נסיבות מעשיו ,מאידך יש להתחשב בהליך השיקום שעבר
ואשר ברצונו להמשיך בו .עם זאת ,לדעתה אין מקום שבו יוכל לרצות עבודות שיקום ולכן אין מנוס מהטלת
מאסר עליו .לאור נתונים אלה הטילה עליו השופטת  50ימי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ופיצוי בסך
 ₪ 4000למתלוננות.
ב"כ המאשימה ,המדינה ,עו"ד אורית להן והמתמחה גב' לויטה.
ב"כ הנאשם :עו"ד רן שטרצר.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

