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ירצה  10שנות מאסר על עבירות מין בקטין
לאחר שעונשו הוקל בעליון
בית המשפט העליון הקל לאחרונה את ערעורו של אדם שהואשם בביצוע עבירות מין
בקטינים והוא ירצה  10שנות מאסר ]ע"פ  .[9668/16המערער ביצע כמה עבירות מין
בקטינים שטרם מלאו להם  ,16נגע באיבר מינם ,חשף את איברו בפניהם ואף גרם להם
לבצע בו מעשי סדום .בבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוטלו עליו  11שנות מאסר ,אך
הוא ערער בטענה שחלה טעות בכתב האישום הרביעי .נכתב בו שהוא ביצע מעשה סדום,
בעוד הוא גרם שיבוצע בו מעשה סדום .ערעורו התקבל והופחתה שנה ממאסרו.
ארבעת האישומים מתארים כיצד תפס המערער בהזדמנויות שונות כמה קטינים וביצע בהם עבירות מין:
פגש את אחד מהם ברחוב ,לקח אותו מאחורי בית ונגע באיבר מינו ,ולאחר מכן חשף בפניו את איברו מינו
שלו .לאחר מכן במשך שנתיים הראה לקטין סרטי פורנוגרפיה בטלפון הנייד שלו ,ובמהלך מעשיו הוריד את
מכנסיו ונגע באיבר מינו של הקטין ואף הגיע לסיפוקו .האישום הרביעי מתאר כיצד גרם לקטין להחדיר את
איבר מינו לפי הטבעת שלו ,ועל כך הואשם במעשה סדום.
הוא הורשע בשרשרת עבירות מין הקשורות לקטינים ,כולל מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  16שנים
ומעשה סדום .המערער נשפט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתאריך  1.11.16ושם נגזרו עליו  11שנות
מאסר ,שנתיים מאסר על תנאי ופיצוי לנפגעי העבירה בסך  .₪ 175,000הוא ערער על עונשו בטענה
שחלה טעות בכתב האישום הרביעי.
הדיון בערעורו התקיים בבית המשפט העליון ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,בתאריך ,17.1.18
בראשות כב' השופט נ' הנדל ,כב' השופט ג' קרא ,כב' השופטת י' וילנר .תסקיר שירות המבחן העלה את
מסוכנותו של המערער ונטייתו לסטייה פדופילית .ב"כ המערער ציין חלה טעות בעבירה הרביעית שבה
הואשם .כתוב בה שהוא הורשע בביצוע מעשה סדום ואילו הוא גרם שיבוצע בו מעשה סדום .משום שבמחוזי
נקבע מתחם ענישה נפרד לכל כתב אישום ,הרי שהמתחם על האישום הרביעי היה אמור להיות  5שנות
מאסר ולא  ;9ב"כ המשיבה ציין שהטעות לא מפחיתה מחומרת מעשיו ,מהפגיעה שגרם לקטינים ומסוכנותו
לציבור.
השופטים החליטו שמעשיו של המערער חמורים ,אך יש להתחשב בטעות שנפלה בכתב האישום הרביעי.
כתב האישום השגוי הותיר רשום חמור הוא כאילו הוא עצמו ביצע בקטינים מעשי סדום ,בעוד הוא גרם להם
לבצע בו מעשי סדום .ייתכן ועקב הטעות השופטים במחוזי החמירו בעונשו יתר על המידה ,לכן קיבל בית
המשפט העליון את הערעור והפחית שנה ממאסרו .עונשו הוא  10שנות מאסר ,מאסר על תנאי וקנס
לנפגעי העבירה בסך .₪ 175,000
ב"כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו"ד הילה גורני.
ב"כ המערער :עו"ד מיכאל גבאי.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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