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, ברב"ט  מעשה מגונה, נותן את הדין בגין הרשעתו בעבירה שעניינה מתן אלמוגהנאשם, רב"ט  .1

 –, התשל"ז חוק העונשיןל (4)א()345סעיף , בנסיבות )א(348סעיף (, לפי המתלוננתל.ת. )להלן: 

המתלוננת התנגדות, הכל  "(, דהיינו תוך ניצול מצב, אשר מנע מןחוק העונשין)להלן: " 1977

 בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים המוסכמים. 

 

המסכת העובדתית העומדת ביסוד הרשעתו של הנאשם היא כדלקמן: הנאשם והמתלוננת  .2

, בילו הנאשם, המתלוננת ושתי 10.04.2014. ביום  Xבח"א  -שירתו שניהם ביחידה אחת 

יחידה, במועדון בעיר אילת, ושתו משקאות אלכוהוליים. חיילות נוספות, אשר שירתו עימם ב

מנת ללון בו ולחזור לבסיס -בהמשך אותו ערב, חזרו הארבעה לביתה של אחת החיילות, על

למחרת. הנאשם והמתלוננת לנו בחדר המגורים שבבית, כל אחד על ספה נפרדת. במהלך  

הספה וליטף את פניה, את הלילה, ניגש הנאשם למתלוננת בעודה ישנה, התיישב לידה על 

ראשה ואת ביטנה. מיד לאחר מכן, הכניס את ידו הימנית לבגדיה וליטף את איבר מינה. 

בהמשך, הפשיל הנאשם את מכנסיה ותחתוניה של המתלוננת, קירב את פניו לאיבר מינה 

וביצע בה מין אוראלי ללא הסכמתה, במסגרתו ליקק עם לשונו את איבר מינה. משהבחינה  

וננת בראשו של הנאשם בין רגליה, דחפה אותו מעליה ולבשה את תחתוניה ואת המתל

 מכנסיה; הנאשם נשכב לצידה על הספה, והמתלוננת אמרה  "די", והרחיקה אותו ממנה.   

 

מוסכם על הצדדים כי הנאשם הודה בחקירתו במיוחס לו, וכן נעצר במעצר סגור לתקופה  .3

ם משך תקופה בת קרוב לארבעה חודשים במעצר  ימים. בנוסף, שהה הנאש 61כוללת בת 

 פתוח, שלא ביחידת האם שלו.

 שירותו הצבאי של הנאשם ונסיבותיו האישיות 

, ולאחר שהשלים טירונות וקורס חובשים, הוצב 2013הנאשם התגייס לצה"ל בחודש פברואר  .4

 . חוות דעת שהוגשו מטעם מפקדיו מעלות כי הנאשם ביצע את תפקידוXכחובש בבח"א 

באופן מקצועי, תוך הפגנת אחריות ומסירות, והיה אהוד על סגל המרפאה ועל מקבלי השירות 

 (. 6בה. מפקדת המרפאה בה שירת הדגישה כי היא נכונה לקולטו חזרה לשירות במרפאתה )ס/

 

(, אשר פרשה בפנינו את 1במסגרת ראיות ההגנה הוגש לנו מכתבה של אימו של הנאשם )ס/ .5

ות. הוטעם כי הנאשם הוא צעיר הבנים במשפחה נורמטיבית, אשר חינכה נסיבותיו המשפחתי

את בניה לערכים של דרך ארץ, נתינה ויושר, אהבת האדם ועזרה לזולת. האם עמדה במכתבה  

על השבר שפקד את המשפחה בעקבות האירוע מושא כתב האישום, והדגישה כי בני המשפחה 

 כולה נרתמו לסייע בשיקומו של הנאשם. 

 

יות נוספות מעלות כי למן נעוריו התמודד הנאשם עם קשיי למידה משמעותיים. חרף רא .6

(. במקביל, 2קשיים אלה, השקיע הנאשם מאמצים רבים וסיים את לימודיו בהצטיינות )ס/

 ( 3( ואף היה פעיל במסגרות ספורטיביות שונות )ס/4התנדב במד"א )ס/

 

 הערכת המסוכנות  
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, נשלח 2006 –, התשס"ו חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מיןבהתאם להוראות  .7

ידי –נתקבלה חוות דעת בעניינו, חתומה על  14.9.14הנאשם לביצוע הערכת מסוכנות; וביום 

 ד"ר עדינה נעון, פסיכיאטרית ומעריכת מסוכנות מוסמכת על פי חוק. 

 

מדה ד"ר נעון על ה"פקטורים הסטאטיים", המשליכים על הערכת המסוכנות, בחוות דעתה, ע .8

, שלא ניהל מעולם מערכת זוגית ואשר ביצע מעשה מגונה 21תוך שצוין כי מדובר בצעיר בן 

בקורבן שאינה קרובת משפחה, לאחר שצרך אלכוהול טרם ביצוע המעשה. אשר ל"פקטורים 

ביטחון עצמי, שבעברו תוארו קשיי פרידה ואשר  צוין כי מדובר בנאשם חסר -הדינאמיים" 

אובחן כסובל מהפרעות קשב וריכוז. צוין כי "דפוס התנהגותו מתאפיין בקושי על שמירת 

גבולות, שבא לביטוי בשימוש בסמים, אלכוהול ויחסים בין אישיים בלתי יציבים. הרושם 

חשיבה, שאיפשרו לו בזמנו שהינו בעל הפרעת אישיות גבולית. בבדיקה עלה שהחזיק בעיוותי 

לבצע את העבירה אך נראה שיותר מודע להם כעת. ללא ביטויי אמפתיה כלפי הקורבן, תפיסה 

קורבנית, שימוש במנגנוני הגנה של השכלה, הדחקה, פיצול. הרושם שהבעת החרטה הינה 

לולם יותר פורמלית מאשר בעלת תובנות עמוקות. מביע רצון לקבלת טיפול ייעודי". לאחר שק

רמת המסוכנות  קבעה מעריכת המסוכנות כי  -של גורמי הסיכון ובשים לב להערכה הקלינית 

 נמוכה. -המינית של הנאשם היא בינונית

 

 עתירת הצדדים לעונש 

בין הצדדים נקשר הסדר טיעון, במסגרתו עתרו הם במשותף כי על הנאשם יושת עונש מאסר  .9

ה לדרגת טוראי ופיצויים למתלוננת בסך של ימים, בצד מאסר מותנה, הורד 364בפועל בן 

4300  .₪ 

 

התובע הצבאי הוסיף ופירט כי המתלוננת מודעת להסדר הטיעון ומברכת הן על סיומו של  .10

ההליך ועל ייתור הצורך בשמיעת עדותה והן על פרטי ההסדר. עוד צוין כי הנאשם העביר את  

 (.7סכום הפיצוי למתלוננת עוד קודם להרשעתו )ס/

 

דים הטעימו כי הסדר הטיעון, אשר נרקם לאחר שהצדדים נטלו חלק בהליך של גישור, הצד .11

נועד לאזן בין אינטרסים שונים, ובין היתר נשקלו שיתוף הפעולה של הנאשם בחקירתו; 

החיסכון המשמעותי בזמן שיפוטי, ובעיקר החיסכון בעדותה של המתלוננת; העובדה כי 

יבותיו הקונקרטיות של האירוע, אשר התרחש לאחר בילוי עסקינן באירוע חד פעמי וקצר; נס

משותף בו צרכו המעורבים משקאות משכרים, והעובדה כי הסתיים זמן קצר לאחר  

 שהמתלוננת הביעה התנגדותה למעשים; וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם. 

 

אה. עוד  הנאשם, בדברו האחרון ציין כי הוא מצר מאוד על מעשיו ולוקח עליהם אחריות מל .12

 הוסיף כי בעקבות האירוע "למד להציב גבולות" וקיבל "החלטות חדשות".

 

 דיון והכרעה 

http://www.nevo.co.il/law/90730
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, שעניינו הבניית שיקול הדעת השיפוטי, קובע 2012-, התשע"בחוק העונשיןל 113תיקון מס'  .13

בהתאם לעקרון זה, יש לוודא קיומו של יחס כי העקרון המנחה בענישה הוא עקרון ההלימה. 

הולם בין חומרת מעשה העֵברה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג ומידת העונש 

(. מתחם הענישה ההולם ייקבע בהתבסס על עקרון חוק העונשיןל ב40סעיף המוטל עליו )

ההלימה, ובמסגרתו יינתן משקל לערך החברתי המוגן ולמידת הפגיעה בו; למדיניות הענישה 

(. שיקולי חוק העונשיןל ט40-ו ג)א(40סעיף הנוהגת; ול"נסיבות הקשורות בביצוע העבירה" )

שיקום משמעותיים, יאפשרו סטייה לקולה ממתחם הענישה ההולם; ושיקולי הגנה על שלום 

  הציבור יאפשרו חריגה לחומרה מן המתחם ההולם את עונשו של הנאשם. במסגרת גזירת

סעיף הדין בתוך מתחם העונש ההולם יישקלו נסיבות אשר אינן קשורות לביצוע העבירה )ראו 

לחוק( ברוח העקרונות האמורים, נבחן עתה את הסדר הטיעון אשר הציגו בפנינו  יא40

 הצדדים. 

צעה בחיילת מיחידתו, עבירה אשר בוצעה תוך  הנאשם הורשע בעבירת מין חמורה, אשר בו .14

 ניצול העובדה כי המתלוננת ישנה בעת המעשה, ולא יכולה היתה להביע התנגדותה לו.

 

הוא פגע בגופה, בכבודה, בפרטיותה ובחופש   –במעשיו, פגע הנאשם בערכים מוגנים חשובים  .15

ר הגלום בהם הרצון והבחירה של המתלוננת. מידת הפגיעה בערכים המוגנים והכיעו

משמעותיים, בשים לב לעובדה כי הנאשם שב ונגע באיבריה המוצנעים של המתלוננת בשנתה, 

 תוך שהוא רומס ברגל גסה את האמון אשר נתנה בו, עת לא היססה ללון בחדר אחד עימו. 

 

בשורה ארוכה של פסקי דין חזרו בתי המשפט והדגישו את החומרה הכרוכה בביצוע עבירות  .16

מנת לשדר מסר חד וברור, המוקיע -הצורך להחמיר בענישה במקרים כגון דא, עלמין ואת 

התנהגות נפסדת מעין זו. הובהר כי העונש ההולם מעשים מעין אלה הוא עונש מאסר ממשי, 

בכליאה, לתקופה משמעותית. בשים לב לחשיבותם של הערכים המוגנים במסגרת העבירה  

יג לנהוג בשיטתנו, אשר ככלל אין נוהגים בה עונשי אף נקבע עונש מזערי בצידה, וזאת כחר

 (.חוק העונשיןל 355סעיף מינימום )ראו 

 

 וכבר פסק בית המשפט העליון לאמור:  .17

 
שידע על אותה  -והבחירה, והנאשם  "אכן, די בפגיעה מהותית בחופש הרצון

יחוייב בדינו. זו נורמת התנהגות שנקבע ליחסי אנוש בחברתנו; אלה  -פגיעה 
ערכים שברצוננו לחיות בהם; וזו מדיניות ראוי לנו כי ניאחז בה בחוזקה. בפרשנו 
את צירוף התיבות 'מצב אחר המונע את התנגדותו' של הקורבן, עיסוקנו הוא 

-פי המחוקק. זו חובה הוטלה על בית-וביצירתה של נורמה על בערכים של חברה
 המשפט".

, וראו והשוו 863-862,עמ'  845(, 5)מדינת ישראל נ' פלוני פ"ד מח 6008/93דנ"פ )
רב"ט מרואן נזאל נ' התובע הצבאי הראשי   46/13גם, בנסיבות דומות, לע/

 ולאסמכתאות הרבות הנזכרות שם(. (3.7.2013)

 

במקרה דנן, עת עסקינן במי אשר שירתו שכם אל שכם ביחידה אחת, הרי שהיה במעשיו של  .18

התובע הצבאי הראשי נ'   82/06הנאשם גם כדי לפגוע במרקם היחסים ביחידה )ראו והשוו: ע/
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(; 2007) 8-7, פס' הראשירס"ל חשאן נ' התובע הצבאי  93/07(; וראו גם ע/2006) רס"ר לוי 

 ((.2008) 8, פס' סמל אליזרוב נ' התובע הצבאי הראשי 102/08ע/

 

מנגד, לא נעלמו מעינינו הצבר נסיבות הקולה, המתקיים במקרה דנן. בהקשר זה נתנו משקל  .19

משמעותי להודאתו של הנאשם, אשר כבר בחקירתו הודה במיוחס לו. הודאתו של הנאשם 

ודאי מקום בו נטילת האחריות חוסכת מן המתלוננת את  –מן שיפוטי באשמה, תוך חיסכון בז

  אחריותמזכה אותו בהטבה הניתנת לנאשמים הנוטלים  -המעמד הלא פשוט של מסירת עדות 

(, בסעיף 18/02/10ו, ]פורסם בנב נ' מדינת ישראל פלוני 9919/07ע"פ למעשיהם ומודים בביצועם )

ואילך לפסק הדין,  5, בעמ' רב"ט גל ימיני נ' התצ"ר 40/11(; ע/2010לפסק הדין ) 19

ידי נאשם למעשיו הינה שיקול הנוגע -אכן, שאלת נטילת האחריות על ((.2011והאסמכתאות שם )

תעת סיכויי השיקום, הר –לליבת מלאכת הענישה, הקשור בקשר הדוק למרבית שיקולי הענישה 

]פורסם בנבו[  בן חיים נ' מדינת ישראל 8421/12ע"פ היחיד והגנה על שלום הציבור )ראו: 

 ((.2013) 20(, בפסקה 29.9.2013)

 

עוד שקלנו את העובדה כי הנאשם הביע בפני מעריכת המסוכנות נכונות להשתתף בטיפול ייעודי.  .20

דות אלה, בצד התגייסותה של המשפחה כולה לסייע בשיקומו של הנאשם, הן בעלות משמעות עוב

 בבואנו לשקול את שיקולי שיקומו של הנאשם ואת צורכי הרתעת היחיד.  

 

בסופו של דבר, לאחר בחינת מכלול השיקולים הנוגעים לעניין, מצאנו כי הסדר הטיעון אליו הגיעו  .21

מאסר לתקופה משמעותית, בצד עונש מותנה, צופה פני  -ובהם  תמהיל עונשיםהצדדים, הכולל 

עונה על העיקרון המנחה בענישה, של יחס  -עתיד, הורדה בדרגה ופיצויים לטובת המתלוננת 

הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבות ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש המוטל 

, 1977 –, תשל"ז חוק העונשיןל 113הסדרי טיעון לתיקון  עליו )ראו, באופן כללי, לגבי היחס שבין

שי גוני   3856/13ע"פ (, ואת 2013[ )04/12/13]פורסם בנבו,  פלוני נ' מדינת ישראל 512/13ע"פ את 

 ((.2014[ )03/02/14]פורסם בנבו,  נ' מדינת ישראל

בנסיבות אלה, ובעת שאנו בוחנים "מה היה העונש הראוי לנאשם אלמלא הסדר הטיעון, ומהי  .22

, 577( 1)פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נז 1958/98"פ עמידת ההקלה שניתנה לו עקב הסדר הטיעון" )

 לא חורג העונש המוצע ממתחם הסבירות. –(( 2002) 609בעמ' 

 

אשר על כן, מצאנו לכבד את הסכמת הצדדים לעניין העונש. על הנאשם מוטלים, אפוא, העונשים  .23

 הבאים:

 ( ימי מעצרו. 61) ( ימי מאסר בפועל, בניכוי שישים ואחד364שלוש מאות שישים וארבעה ) .1

  לסימן ה( שנים, לבל יעבור עבירה בניגוד 3( חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש )10עשרה ) .2

 . 1977-תשל"ז חוק העונשיןלפרק י' ל

חוק למניעת ( שנים, לבל יעבור עבירה בניגוד ל3על תנאי למשך שלוש )( חודשי מאסר 5חמישה ) .3

 . 1998 –, תשנ"ח הטרדה מינית

( ₪. כאמור, מוסכם כי הנאשם כבר  4,300פיצוי למתלוננת בסך ארבעת אלפים ושלוש מאות ) .4

 נשא ברכיב זה. 
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