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למבוגרים:

גב' ברכה וייס
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פסק-דין
שמענו את טענות הצדדים במלואן ובהרחבה.
בהמלצת בית המשפט חזרו בהם המערערים מערעורם על הכרעת הדין והוא
נדחה בזאת .כמן כן ,הם קיבלו את ההצעה לקבלת ערעור המדינה במובן זה שירצו
תקופת מאסר ארוכה במעט מזו שהושתה עליהם ובעיקר שזו תרוצה מאחורי סורג
ובריח.
מדיניות הענישה הראויה היא שהרשעה בעבירות כמו אלה שבהן הורשעו
המערערים תתבטא ככלל במאסר מאחורי סורג ובריח .דברים אף מקבלים משנה עוצמה
בהתחשב בכך שהמערער  1היה עובד ציבור ,וכן בעבירה הנוספת שבה הורשע אשר
הייתה כרוכה בכיעור מיוחד.
לצד זאת ,הבאנו בחשבון בהצעת העונש ,שהצדדים הסכימו עליו ,את חלוף
הזמן ומכלול נסיבותיהם האישיות של המערערים ,לרבות קבלת האחריות בפנינו ,גם
אם במאוחר.
סוף דבר ,עונשם של המערערים יהיה כדלקמן:
המערער  1יישא בעונש מאסר בפועל של  9חודשים )בניכוי ימי מעצרו( –
א.
לריצוי מאחורי סורג ובריח.
המערער  ,2יישא בעונש מאסר בפועל של  7חודשים )בניכוי ימי מעצרו( –
ב.
לריצוי מאחורי סורג ובריח.
המערער  1יחויב בתשלום פיצוי למתלוננת בסך של  20,000שקל )ולא 5,000
ג.
שקל בלבד( – לתשלום בעשרה תשלומים חודשיים שווים החל מיום .1.1.2019
ד.

בהתחשב בטיב המעשים הרשעתו של המערער  1נושאת קלון.

ה.

שאר מרכיבי גזר הדין יישארו בעינם.
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המערערים יתייצבו לריצוי עונש המאסר בפועל שהוטל עליהם ביום 1.1.2019
עד השעה  10:00בבימ"ר ניצן ,או על פי החלטת שירות בתי הסוהר ,כשברשותם
תעודת זהות או דרכון .על המערערים לתאם את הכניסה למאסר ,כולל האפשרות למיון
מוקדם ,עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר ,בטלפונים 08-9787377 :או -08
.9787336
בטרם נסיים נחזור ונבהיר כי פסק דיננו זה אינו ממצה את רמת הענישה
הראויה ומבטא את התוצאה העונשית במקרה זה.
ניתן היום ,ז' בכסלו התשע"ט ).(15.11.2018
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