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  מלכית ברק ועו״ד קינן שרון עו״ד כ"ב ע״י -
 
 

  

  :רציו-מיני

 תקיפה מעשי, סדום מעשי, אינוס עבירות בביצוע שהורשע נאשם של דינו את גזר אשר מחוזי ש"בימ* 

 שיקול הבניית (העונשין לחוק 113 שתיקון אף כי, קבע שנים במשך הקטינה בביתו נוספות תועבירו
  .לאורו לפסוע עתה כבר רצוי לתוקף נכנס טרם 2012-ב"התשע, )בענישה הדעת

  אינוס – עבירות – עונשין* 

    במשפחה מין עבירות: ענישה מדיניות – עבירות – עונשין* 

  לחומרה שיקולים: ענישה מדיניות – ענישה – עונשין* 

  לקולה שיקולים: ענישה מדיניות – ענישה – עונשין* 

  העונשין חוק – דין – פרשנות* 

.  

 הקטינה בביתו מגונים ומעשים סדום מעשי, אינוס עבירות בביצוע שהורשע נאשם של בעניינו דין גזר

  .עליה ואיום תקיפתה תוך, שנים במשך

.  

 מאסר שנות 22 הנאשם על גזר, הכהן ויועד דרורי, סגל השופטים' כב, בירושלים המחוזי המשפט בית

  :כדלקמן בקובעו, לקטינה ופיצויים תנאי על מאסר, בפועל

  : דרורי השופט' כב

 1'א בסימן שנקבעה המתכונת פי על הענישה שיקולי את לפרט זה מעין בתיק לנכון רואה המשפט בית

 לחוק 113' מס בתיקון שנחקקה כפי, "בענישה השיפוטי הדעת שיקול הבניית "שכותרתו העונשין לחוק

  . חודשים מספר בעוד רק לתוקפו ייכנס זה שתיקון אף על, העונשין
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 כי הקובע, האמור בתיקון שהוסף כפי העונשין לחוק' ב40 בסעיף מפורט בענישה המנחה העיקרון

 של אשמו ומידת בנסיבותיו העבירה מעשה חומרה בין הולם יחס של קיומו הוא בענישה המנחה העיקרון

  .עליו המוטל העונש ומידת סוג ובין הנאשם

 זה עיקרון זוכה בכך. הגמול עקרון את מבטא הולם יחס אותו כי מציינים החוק להצעת ההסבר דברי

 בחקיקה ביטוי מקבלים אמנם אשר, וההרתעה השיקום, הציבור שלום על ההגנה עקרונות פני על לבכורה

  .המנחה ןלעקרו בכפיפות אך

 מחתם קביעת: הבאה השלבים בדרך ללכת יש העונשין לחוק ל"הנ 1'א בסימן האמור את להגשים כדי

 שלא ככל; מהמתחם חריגה תוך המתאים העונש מהו כן ואם המתחם מן לחרוג ראוי האם; ההולם העונש

, ההולם העונש מתחם את לקבוע החובה .המתחם בתוך המתאים העונש מהו המתחם מן לחרוג ראוי
  .הרביעי לשלב זה עניין לדחות ואין עבירות לריבוי ביחס גם חל, הראשון בשלב שהיא

 כאמור, לכולם כולל עונש גזירת המצדיק מקרה כאל העבירות ריבוי אל זה בתיק להתייחס ויש מאחר

  .בנפרד מהן אחת לכל מתייחס ולא העבירות לכלל המשפט בית נדרש, )א(יג40 בסעיף

 של עונשו וגזירת ההולם העונש מתחם קביעת "שכותרתו בתיקון שנקבע כפי העונשין קלחו' ג40 סעיף

 לעיקרון בהתאם הנאשם שביצע העבירה למעשה הולם עונש מתחם יקבע המשפט בית כי, קובע" הנאשם

 הענישה במדיניות, בו הפגיעה במידת, העבירה מביצוע שנפגע החברתי בערך יתחשב כך ולשם המנחה
 בית יגזור ההולם העונש מתחם בתוך'; ט40 בסעיף כאמור העבירה בביצוע הקשורות סיבותובנ הנהוגה

 בסעיף כאמור העבירה בביצוע קשורות שאינן בנסיבות בהתחשב, לנאשם המתאים העונש את המשפט

 שלום על הגנה או שיקום שיקולי בשל ההולם העונש ממתחם לחרוג רשאי המשפט בית ואולם, יא40
  .'ה40-ו' ד40 סעיפים הוראות לפי הציבור

 העבירה למעשי ההולם העונש מתחם את לקבוע כדי, העונשין לחוק) א(ג40 בסעיף הקבוע ההסדר פי על

 העיקרון פי על לפעול : סעיף באותו המפורטים השלבים פי על הבאה בדרך ללכת יש, הנאשם שביצע
 שנפגע החברתי בערך להתחשב יש; ןהעונשי לחוק ב40 בסעיף כאמור ההלימה עקרון: דהיינו, המנחה

 מדיניות אל להתייחס יש; חברתי ערך באותו הפגיעה מידת מהי בחשבון להביא יש; העבירה מביצוע

 העבירה בביצוע הקשורות בנסיבות התחשבות: דהיינו, הקונקרטי הוא האחרון האלמנט; הנהוגה הענישה
 בנסיבות אלא ערטילאי באופן המעשה חומרת בדבר אינה הבדיקה זה יסוד לעניין. 'ט40 בסעיף כאמור

  .הנדון המעשה של הקונקרטיות

, המשפט בית שבפני הנאשם של העונש את לגזור יש) א(ג40 בסעיף כאמור מתחם אותו קביעת לאחר
  .ל"הנ לחוק) ב(ג40 בסעיף כאמור

 הוא מוגן ערך. הפלילית החקיקה במסגרת והכללתו מהגדרתו נובעת המוגן החברתי הערך של חשיבותו

 היא בו הפגיעה ואשר הפלילי המשפט באמצעות עליו להגן מבקשת שהחברה ערך, חברתי אינטרס
 לקיומה הדרושה התנאים הבטחת היא המוגנים הערכי על השמירה תכלית. העבירה של מהותה

 על ללמוד ניתן. החברה של גרעינה את מהווה, האינדיווידואל על הגנה ידי על החברה של ולהתפתחותה

  . בצידן שנקבע והעונש הפלילית בחקיקה מיקומן, העבירות תיאור פי על החברתי הערך

 הסדום מעשה, 345 בסעיף האינוס עבירת את שהגדיר לאחר, העונשין חוק של' י לפרק' ה בסימן המחוקק

 הן כאשר, אלה מין עבירות אותן כי לחוק 351 בסעיף קבע,348 בסעיף המגונה והמעשה 347 בסעיף

 ומעשי האינוס שבעבירת בעוד: מוחמר לגביו העונש, ישע חסר או משפחה בן שהוא קטין כלפי וצעותמב
 20 הינו משפחה בת בקטינה מדובר כאשר המירבי העונש, מאסר שנות 16 הוא המירבי העונש הסדום

 בן תולאו ביחס ואילו מאסר שנות 10 הוא" הרגיל "העונש המגונה המעשה לעבירת ביחס גם. מאסר שנות

  .מאסר שנות 15 הוא העונש קטין משפחה
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, אונס של מין מעבירות שנפגע וגופו האדם כבוד על הכללית להגנה מעבר, נוסף מוגן ערך אפוא לפנינו

 ההורה הוא הפוגע כאשר, ישע וחסר משפחה בן שהוא קטין על הגנה שהוא, מגונה ומעשה סדום מעשה

  . ישע חסר אותו על האחראי או

, עריות גילוי – חשוב פחות ולא, גם הוא מביצוען שנפגע החברתי והערך הנאשם ביצע תןאו העבירות

, לאמץ הראוי מן כי סבור דרורי השופט. העיברי במשפט ביטוי לידי שבאה אוניברסילית עבירה שהינה

 גם. עריות גילוי לעבירות היהדות שמייחסת החומרה את הישראלי במשפט העבריין של הענישה לעניין
 הרלבנטיים המוגנים הערכים את לקבוע המשפט בית בבוא, הראי הן, ביותר המינימליסטית הגישה פיל

. היהודית והמסורת העיברי המשפט במסגרת למעמדם משמעותי משקל ליתן הפלילית הענישה לעניין

 הפכו אלא פרטיקולאריים יהודים רק אינם אלה ערכים כאשר וחומר ובקל בכלל נכונים אלה דברים
  .העריות גילוי עבירת עם שארע כפי, אוניברסאליים לערכים

, העבירה למעשה ההולם העונש מתחם אותו קביעת במסגרת, לשופט מורה העונשין לחוק) א(40 סעיף

 היא הדבר משמעות. בו הפגיעה במידת גם אלא העבירה מביצוע שנפגע החברתי בערך רק לא להתחשב
 החברתיים הערכים נפגעו או נפגע שבה, המידה היא, עוצמהה את לבדוק המשפט בית מצווה כאן כי

  .הנאשם של העבירה מעשי ביצוע עקב המוגנים

 נפגעה באביה בת של הביטחון מידת, וילדים הורים יחסי של חברתי ערך באותו הפגיעה דנן במקרה
 גם אלא, לוהל העבירות בריבוי, המגונים ובמעשים הסדום במעשי, האונס בפרשות רק לא, אנוש באופן

 נפגע ומתסקיר המשפט בבית מעדותה שעולה כפי, המתלוננת של אישיותה על הקשות בהשלכותיהם

 של בקצה ממש לא אם, מאוד קרוב הנמצאת וחמורה אנושה בפגיעה מדובר כי לומר ניתן. העבירה
  .החומרה לכיוון הפגיעה מידת של הסקאלה

 תמיד משקפים אינם המינימום עונש ואף בחוק הקובע המירבי העונש, הנהוגה הענישה מדיניות מבחינת

 היחיד המקור אינו הסטטוטורי העונש לכן. אחרת או זו עבירה של לענישה ביחס בפועל המצב את
  .הנהוגה הענישה לבדיקת

 הרכיב כי, שלו בסיפא קובע ההולם העונש מתחם קביעת רכיבי את המתאר, העונשין לחוק) ג(40 סעיף

 כאמור, העבירה בביצוע הקשורות בנסיבות התחשבות הוא בחשבון להביא המשפט יתב על אותו האחרון
  .המשפט בית יתחשב בהן אשר נסיבות 11 המונה' ט40 בסעיף

 לכך לגרום בכוחן אין, העבירה בביצוע קשורות שאינן אלה נסיבות יוכחו אם גם, החוק מלשון כעולה

 העונש שמתחם ככל לפיכך, לחומרה ולא ולהלק לא, ההולם העונש ממתחם יחרוג שייגזר שהעונש
  .ולהיפך, יותר רב יהיה המתחם בגדרי הללו הנסיבות של משקל כך יותר רחב יהיה ההולם

 שיקום שיקולי בשל ההולם העונש ממתחם לחרוג המשפט לבית מאפשר העונשין לחוק) ב(40 סעיף

, שיקום סיכויי או בפועל שיקום: פותחלו לשתי מתייחס' ד 40 סעיף. העונשין לחוק' ד40 בסעיף שפורטו
 אמצעי נקיטת על להורות וכן שיקומו שיקולי לפי נאשם של עונש קביעת של לאפשרות מתייחס ואף

 לביצוע הנאשם של טוטאלית הכחשה יש בו, דנן במקרה נפקות אין אלה לכל .הנאשם כלפי שיקומי

  .טיפוליים גורמים עם פעולה לשתף וסירובו שביצע המעשים

 על הגנה "שכותרתו ל"הנ לחוק' ה40 לסעיף המשפט בית את מפנה העונשין לחוק סיפא) ב(ג40 עיףס

 כי, קובע' ה40 סעיף .ההולם העונש מתחם ממסגרת לחרוג המשפט לבית שמאפשר בכך, "הציבור שלום

 שהנאשם ממשי חשש יש כי ומצא המנחה לעיקרון בהתאם ההולם העונש מתחם את המשפט בית קבע
 רשאי, הציבור שלום על להגן כדי נדרשות מהציבור והרחקתו בעונשו החמרה וכי עבירות ויבצע ריחזו

 למתחם מעבר ניכרת החמרה משום שיקבע בעונש יהיה שלא ובלבד, ההולם העונש ממתחם לחרוג הוא

 אם או משמעותי פלילי עבר שלנאשם מצא כן אם אלא כאמור יקבע לא המשפט בית; ההולם העונש

  .מקצועית דעת חוות לו הוצגה
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 נקבעה כן ועל האחרות בנותיו כלפי במיוחד, דומות עבירות יבצע שהנאשם ממשי חשש יש דנן במקרה

 חוות להציג הצורך בדבר' ה40 סעיף דרישת נתמלאה בכך. ארוך לטווח בינונית מינית מסוכנות רמת לו

 העונש של המתחם מן לחומרה זה במקרה לסטות יש כי סבור אינו המשפט בית, ואולם. מקצועית דעת
 לידי יבוא והדבר הציבור שלום על להגנה גם הולם ענישתי מעשה ליתן כדי המתחם בגבולות די. ההולם

  .העליון לכיוון, המתחם בתום ביטוי

 עקרון פי על המעשה נסיבות את הולם רק לא יהיה שהעונש באופן הענשה מחייבת הנאשם של מעשיו
 הנאשם בהרתעת צורך', ו40 סעיף כלשון, דרורי השופט' כב להבנת יש אלא, ")ההלימה ("ההולם היחס

  .נוספת עבירה ביצוע בפני

 המשפט בית, להרתעה תביא מסוים עונש שהטלת ממש של סיכוי יש אם גם כי, קובע זה סעיף, ברם
 בהרתעת הדין הוא. ההולם העונש ממתחם יחרוג לא שהעונש ובלבד הדין גזר בעת זה בשיקול יתחשב

 מגביל כאן גם ברם .הנאשם שביצע העבירה מסוג עבירה ביצוע מפני הרבים בהרתעת צורך יש. הרבים

  .ההולם העונש ממתחם החריגה איסור את וקובע המחוקק

 הן שביצע העבירות וסוגי הנאשם של מעשיו כי קובע דרורי שהשופט אף כי, היא העונשית התוצאה

 המגבלות) הרבים הרתעת (הציבור בהרתעת וכן) אישית הרתעה (םהנאש של בהרתעתו צורך שיש כאלה

 שנקבע ההולם העונש מתחם במסגרת המשפט בית את מותירות החוק סעיפי שני של בניסוח הקבועות
  .מאסר שנות 16-24 שהיא, הקודמות בקטגוריות

 הלא מרההחו שיקולי דנן במקרה. בסעיף כמפורט ההנמקה חובת את קובע העונשין לחוק 1א סעיף

 מקילה נסיבה הנאשם לזכות עומדת מולם. המתחם של העליון הגבול לעבר לכאורה מנתבים מעטים
 ובכך, כ"השב עם פעולה משתף היותו שהיא, המצב את חלקי באופן רק מאזנת אשר משמעותית יחידה

  ).7(יא40 סעיף הוראת עליו חלה

, )בענישה הדעת שיקול הבניית (העונשין לחוק 113' מס שתיקון אף: הכהן ויועד סגל השופטים כבוד
  .לאורו לפסוע להתחיל עתה כבר רצוי לתוקף נכנס טרם 2012 – ב"התשע

 דרורי השופט' כב של הדין כגזר ארוכים דין מגזרי הצפויות הסכנות את סגל השופט' כב מדגיש זאת עם

 של כניסתו שערב דין גזר לכל היקף רחב כה באורח להידרש המשפט בית על שיהיה ככל כי, בקובעו
 על כך גם המוטל העומס שיעור לאין יגבר אזי, שיעור לאין מצומצמת במתכונת היה נכתב לתוקפו החוק

  .בהפסדו יצא המתוקנת במתכונתו החוק של ושכרו השיפוטיות הערכאות כלל של כתפיהן
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  מדינת ישראל המאשימה

 ד זוהר גיאת"כ עו"י ב" ע-

  

  נגד

 

  פלוני הנאשם

 ד ברק מלכית"ד שרון קינן ועו"כ עו"י ב" ע-

 

 

 גזר דין

 

  

  :משה דרוריהשופט 

 

  כללי

  

, עבירות של אינוס, לאורך שנים, מהו גזר הדין אשר יש להשית על נאשם שביצע  .1

  ? ואיום עליה, תקיפתה, מעשי סדום ומעשים מגונים בביתו הקטינה

  

לאחר דיוני הוכחות , את פירוט העבירות שבהן הורשע הנאשם, תחילה, אציג  .2

,  הינה מפורטת,)7.12.11(ב "א כסלו תשע"הכרעת הדין מיום י(שנמשכו כשנתיים 

  "). הכרעת הדין "–להלן ; ולעיתים אף אזכיר אותה ואפנה אליה

  

ביחס , יובאו תוכנם של חוות דעת המרכז להערכת מסוכנות, בפרקים שלאחר מכן  .3

  . המתלוננת', ק, המתייחסת אל הבת, וכן תסקיר נפגעת העבירה, לנאשם

  

  .  הפרקים שלאחר מכןיובאו בשני, כ הצדדים ביחס לעונש"הטיעונים של ב  .4

לפרט את שיקולי הענישה על פי המתכונת שנקבעה , בתיק מעין זה, ראיתי לנכון  .5

כפי שנחקקה , "הדעת השיפוטי בענישה הבניית שיקול"שכותרתו , 1'בסימן א
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על אף שתיקון זה ייכנס לתוקפו בעוד מספר ( לחוק העונשין 113' בתיקון מס

על פי השלבים , הליכה בדרך זו אינה קצרה ומחייבת פירוט, כפי שנראה). חודשים

  ".רגילים"יחסית לגזרי דין , גזר דין זה הינו ארוך, על כן. הקבועים באותו חוק

  

  . יהיה העונש אשר אמליץ בפני חבריי לגזור על הנאשם, ל"פועל יוצא מן הדיון הנ  .6

  

  העבירות בהן הורשע הנאשם

  

ילידת שנת , המתלוננת, בוצעו כלפי ביתו, )1964יליד (העבירות בהן הורשע הנאשם   .7

בסוף שנת (אשר בעת הגשת כתב האישום , ")' ק"או " המתלוננת "–להלן  (1997

כעולה  [2008מאז חודש ספטמבר , …בעיר , …בשכונת ,  בפנימייהלמדה) 2009

, היא עברה, עקב דירדור חמור במצבה, כפי שיפורט להלן, מתסקיר נפגעת העבירה

  ]. מעון לנערות לאבחון וטיפול בשעות משבר, …ל, לפני כחודשיים

  

 שנים שלפני הגשת כתב 4העבירות בהן הורשע הנאשם מתייחסות לתקופה של   .8

כאשר , ")התקופה הרלוונטית "–להלן  (2006-2009השנים : דהיינו, האישום

המעשים המיוחסים לנאשם בוצעו עת נעדרה . 9-12הייתה בגילאים ', המתלוננת ק

שבו גרו אז בני הזוג , ")הבית "–להלן  (…מן הבית ביישוב ) אם המתלוננת(רעייתו 

אירוע אחד או שניים . נימייהבעת ששבה המתלוננת אל הבית מחופשות בפ, וילדיהם

  . לבדם, והיו בו, היו בעת שהנאשם וביתו נסעו ברכבו

  

 אינו כולל תאריכים – וממילא גם ההרשעה על פיו –מרבית כתב האישום   .9

אירעו , שיפורטו להלן, אלא מציין כי אותן עבירות המיוחסות לנאשם, קונקרטיים

  . בתקופה הרלוונטית, מספר פעמים רב

  

נאמר כי הנאשם הכריח את המתלוננת להיכנס לחדר השינה , בי אירוע אחדלג  .10

בחדר השינה . נעדרה מן הבית) שהיא גם אימה של המתלוננת(כאשר אשתו , בביתו

לחשוף , נהג הנאשם להקרין בפני המתלוננת סרטים פורנוגראפיים, של ההורים

  . ה שלהובחז, ולגעת באיבר מינה של המתלוננת, בפניה את איבר מינו
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נישק , ובניגוד לרצונה של המתלוננת, בהזדמנויות רבות במהלך התקופה הרלוונטית  .11

תוך שהוא אוחז , ליקק את איבר מינה ואת החזה שלה, על פיה) אביה(אותה הנאשם 

  .בשתי ידיה בחוזקה

לאחר . העידה המתלוננת בישיבה הראשונה, ביחס לאחד האירועים מבין אלה  

כי הנאשם השכיב אותה על המיטה והוריד את הבגדים שלו , שסיפרה המתלוננת

ואז הוא הוציא את הלשון "(והגיעה לשלב שבו היא תיארה את האמור לעיל , ושלה

 46מובא בפיסקה ; 22-27שורות , 9'  עמ– "שלו והכניס אותה לאיבר המין שלי

  . נתלהפסיק את העדות של המתלונ, כ הנאשם דאז"ביקש ב, )סיפא להכרעת הדין

הוכחו כתוצאה משילוב של מכלול , יתר המעשים המיניים, כאמור בהכרעת הדין  

מר מיכה , החל מהדברים שאמרה המתלוננת בפני חוקר הילדים, הראיות האחרות

וכן ראיות תומכות רבות , רכז הפנימייה והרופאה, ובפני מנהל הפנימייה, הרן

  . שפורטו בפרק יב של הכרעת הדין

  

אצבע לאיבר מינה ולפי , במספר מקרים, החדיר הנאשם, רלוונטיתבתקופה ה  .12

עשה זאת , בחלק מהמקרים. תוך שהוא גורם לה כאב עז, הטבעת של המתלוננת

תוך שהוא מחדיר את ידו מתחת לתחתונים של המתלוננת ובחלק , הנאשם

דיממה , כתוצאה ממעשיו אלה.  לאחר שהפשיט אותה–מהמקרים עשה כן 

  . הטבעת שלההמתלוננת מפי

הוגש סיכום דברים של תלונת , כי במהלך שמיעת הראיות, בהקשר זה אציין  

כי כאשר נעשה , שם היא מתארת, אלון-ר שגיא ארבל"המתלוננת לפני הגניקולוגית ד

את דוחפת "זעקה המתלוננת וצרחה , לצורך בדיקה, ניסיון להחדיר קטטר למתלוננת

כי , המסמך משקף. "הכאיב הרבה יותררק הוא , לי אותו דבר כמו שהוא דחף

  ). להכרעת הדין156הדברים צוטטו בפיסקה (המתלוננת בכתה בפני הרופאה בכי רב 

בשל אי הנוחות הרבה , לאור אי הצלחת הבדיקה"כי , באותו מסמך מספרת הרופאה  

כשאני מבקשת ממנה לפסק . חוזרות על הבדיקה, בהסכמתה, אנו, הכרוכה בכך

הוא פישק לי עד , אני יכולה הרבה יותר. אני לא רוצה': רת לירגליים היא אומ

  ). להכרעת הדין443וכן פיסקה , ל" הנ2/ת: ראה ("' הסוף כדי להכניס לי
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המתלוננת , אך; בתמורה למעשיו, הציע הנאשם למתלוננת כסף, במספר הזדמנויות  .13

  .סירבה

  

מרה כי תספר על כך ואף א, כאשר ביקשה המתלוננת מהנאשם לחדול ממעשיו  .14

אני ארצח אותך ואשים אותך חיה ": אמר הנאשם למתלוננת, )אשת הנאשם(לאימה 

  . "בקבר

נהג הנאשם לחנוק את המתלוננת , בתקופה הרלוונטית, בהזדמנויות רבות, בנוסף

  .באמצעות חגורה, לעיתים, ולהכותה

  

, אך ממוקד באירוע מסוים, שגם ביחס אליו אין תאריך מדויק, מקרה קונקרטי נוסף  .15

במוסד החינוכי שבו לומדת " אסיפת הורים"עם סיום , בשעות הערב: הוא זה

סמוך לסניף של , …בעיר , …הסיע הנאשם את המתלוננת לשכונת , המתלוננת

חשף את איבר מינו , וברכב, הנאשם החנה את רכבו. תנועת הנוער הצופים בשכונה

עד שהגיע , בפני המתלוננת, אונן הנאשם, ולאחר מכן, המתלוננת, לעיניה של ביתו

  . לפורקן

  

במועד שאינו ידוע במדויק , הנאשם חזר על מעשים אלה בהזדמנות נוספת  .16

היה בחניון , האירוע הנוסף. אך היה במסגרת התקופה הרלוונטית, למאשימה

  .שם היה עם המתלוננת ברכבובעת שהנא, באוניברסיטה

  

היה כאשר אימה של , ושוב מבלי לציין תאריך מדויק, אירוע קונקרטי נוסף של אונס  .17

וחלק מאחיה הקטינים של המתלוננת צפו בטלוויזיה , המתלוננת נעדרה מהבית

מיד . ונעל את הדלת, הנאשם הכניס את המתלוננת לחדר השינה שלו. בסלון הבית

גם . ופשט את מכנסיו ותחתוניו, ך הנאשם את המתלוננת על המיטההשלי, לאחר מכן

. לא עזר לה הדבר, והתחננה בפני הנאשם שיניח לה, כאשר המתלוננת החלה לבכות

נשכב , הפשיט אותה מבגדיה ומתחתוניה, בניגוד לרצונה של המתלוננת, הנאשם

, נאבקה בואשר , עליה וניסה להחדיר את איבר מינו לאיבר מינה של המתלוננת

לפתוח את ) 'ס(בשל ניסיונה של אחותה הקטנה של המתלוננת . והתנגדה למעשיו

  .חדל הנאשם ממעשיו, דלת החדר ולהיכנס פנימה
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בתקופה , במועד בלתי ידוע: מקרה נוסף חמור שבו הורשע הנאשם הוא זה  .18

 פשט את בגדיו והפשיט, השכיב הנאשם את המתלוננת על מיטה בבית, הרלוונטית

הנאשם הפך את המתלוננת והשכיב אותה על הגב . בניגוד לרצונה, את המתלוננת

. תוך שהוא גורם לה כאב עז, וניסה להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת שלה, שלה

  .והצליחה לדוחפו הלאה ממנה, המתלוננת התנגדה בכוח למעשי הנאשם

  

  :הינן אלה, הוראות החיקוק שבהן הורשע הנאשם  .19

בנסיבות המנויות בסעיף , 351 עבירה לפי סעיף –  בת משפחהאינוס  .א

עבירות ") (חוק העונשין "–להלן  (1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 1)(א(345

  ). רבות

בנסיבות המנויות בסעיף , 351 עבירה לפי סעיף – ניסיון אינוס בת משפחה  .ב

  ).עבירות רבות( לחוק העונשין 25בצירוף סעיף , )1)(א(345

) ב(347בצירוף סעיף , 351 עבירה לפי סעיף – עשה סדום בבת משפחהמ  .ג

עבירות (לחוק העונשין ) 1)(א(345-ו) 1)(ב(345ובנסיבות המנויות בסעיף 

  ).רבות

בצירוף סעיף , 351 עבירה לפי סעיף – ניסיון מעשה סדום בבת משפחה  .ד

 25 סעיף ובצירוף) 1)(א(345-ו) 1)(ב(345ובנסיבות המנויות בסעיף ) ב(347

  . לחוק העונשין

ובנסיבות המנויות , )2)(ג(351 עבירה לפי סעיף – מעשה מגונה בבת משפחה  .ה

  ).עבירות רבות(לחוק העונשין ) 1)(ב(345בצירוף סעיף , )ב(348בסעיף 

בנסיבות המנויות בסעיף , 379 עבירה לפי סעיף – תקיפה בנסיבות מחמירות  .ו

  ). רבותעבירות(לחוק העונשין ) 2)(ב(382

  ).עבירות רבות( לחוק העונשין 192 עבירה לפי סעיף – איומים  .ז

  

, וגם כדי שהדברים יהיו בקונטקסט המתאים, לצורך הנימוקים המפורטים להלן  .20

כי העונש המירבי בגין העבירות של אינוס ומעשה סדום של בת , אומר כבר עתה

) א(351כאמור בסעיף , ר שנות מאס20הוא , ביחס לכל אחת מן העבירות, משפחה

לכל אחת מן ,  לאותו חוק355על פי סעיף , העונש המינימאלי; לחוק העונשין

  .  שנות מאסר5: דהיינו, הוא רבע, העבירות
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, לכל עבירה, העונש המירבי, ככל שמדובר בעבירות של מעשה מגונה בבת משפחה  

  ). וגם לגביו יש עונש מינימום של רבע( שנות מאסר 15הינו 

,  שנות מאסר4הינו , בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, הקבוע בחוק, עונש המירביה

  . לכל עבירה

  .  שנות מאסר3הוא , בגין כל אחת מעבירות האיומים, הקבוע בחוק, העונש המירבי

  

  הערכת המסוכנות של הנאשם

  

ר "שנערך על ידי ד, ])15.1.12: ל"צ [15.1.11(ב "מיום כ טבת תשע, במסמך מפורט  .21

 לחוק 5מעריכת מסוכנות לפי סעיף , קרימינולוגית קלינית בכירה, יהודית אבולעפיה

הערכת  "–להלן  (2006-ו"התשס, הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

  ): 10' עמ(הסיכום הינו זה , ")המסוכנות

  

מגלי , מסוכנותם של עברייני מין, ות שבדרך כלללמר"

הרי שבמקרה זה שילובם של , נוטה להיות נמוכה, עריות

המבוססים על הספרות , גורמי הסיכון הסטאטיים

גורמי הסיכון , המקצועית בתחום המסוכנות המינית

מצביעים על כך שרמת , הדינאמיים וההתרשמות הקלינית

  ". לטווח ארוךהמסוכנות המינית הינה בינונית

  

, וכדי להבין את מכלול אישיותו של הנאשם, לצורך פירוט הנימוקים של גזר הדין  .22

הרקע : לרבות, אני רואה לנכון להביא ממסמך הערכת המסוכנות נתונים נוספים

בהעדר תסקיר של . עד לביצוע העבירות נשוא תיק זה, וההיסטוריה של הנאשם

  .המסוכנות כמקור המידע לעניינים אלהישמש מסמך הערכת , שירות המבחן

  

הוא נשלח , בהיותו בן שנה, לאחר שהוריו התגרשו. הנאשם נולד בערב הסעודית  .23

נוצל , לדבריו. מאז ינקותו, בנתק מאימו, שם גדל אצל סבו וסבתו מצד אביו, לעזה

השאיר אותו הסבא בשדה לקטוף , 12-13שבהיותו צעיר בן , בכך, על ידו סבו וסבתו

והפסיק ללמוד כדי לעבוד במשק החקלאי ,  שנות לימוד6הוא למד בבית ספר . בלילה
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 1986-ב. 16-17בהיותו כבן , 1980כ בשנת "הוא החל בקשריו עם השב. של המשפחה

ירקות והפך לסיטונאי , אישור לסחור בירקות בעזה, כ"בזכות השב, קיבל הנאשם

במהלך , המאה העשרים של 90-הוא נחשף בראשית שנות ה. ולסוחר גדול

הוא השאיר בעזה .  …בשנת, ברח מעזה וקיבל אזרחות ישראלית, ואז, האינתיפאדה

עם אישה , התחתן הנאשם בשנית, בישראל. את אשתו וילדיו מנישואיו הראשונים

מאשתו השנייה נולדו להם שמונה . כ"עבדה עם השב, לדבריו, שגם היא, ערבייה

, הוא החל בהליכי גיור, לדברי הנאשם). לישיתשהיא הש(ילדים ובהם המתלוננת 

  . נעצר הכל, ובגלל המעצר

  

עימה היה , כאשר הייתה לו חברה ישראלית, 17עברו המיני של הנאשם החל בגיל   .24

הוא התחתן . גם כשהיא שידעה שהוא נשוי, אף לאחר נישואיו הראשונים, בקשר

  . ה ילדיםוממנה נולדו לו ארבע,  לאשתו הראשונה בעזה19בגיל 

, כ"עבדה בעבר עם השב, כאמור, שהיא(נישא הנאשם לאשתו השנייה ,  שנה17לפני   

, אך. והוא בקשר טוב עם אשתו, הנישואין הינם מוצלחים, לדבריו). והייתה גרושה

אם ,  היה לו קשר עם אישה של המאה העשרים90-סוף שנות ההנאשם אישר כי ב

, ניסתה אשתו להתאבד, בעקבות זאת. … ב, במקום מגוריו, גרושה, הורית-חד

  . והנאשם החליט לנתק את הקשר עם אותה אישה

, פעמיים עד לפני מספר שנים-פעם, הנאשם אישר שבעבר ראה סרטים פורנוגראפיים

  . אך לא נהג לצפות באופן קבוע בסרטים פורנוגראפיים

ומן של שלל הנאשם קי, כמו כן. הנאשם שלל משיכה מינית לקטינים או לקטינות

  . ושלל פגיעה מינית בעברו, פנטזיות מיניות סוטות

  

כי , הסביר הנאשם לעורכת התסקיר את עמדתו, בהתייחסו לעבירות שבהן הורשע  .25

גם כאשר ניסתה עורכת התסקיר . והוא הכחיש אותם לחלוטין, הדברים לא היו

ות עם שהכוונה היא לעימ, כנראה(לדבר איתו ולעמתו עם האמור בכתב האישום 

והנאשם התפרץ , כי הדבר לא הצליח, היא מספרת, )כאמור, בה הורשע, הכרעת הדין

הוא . והכחיש באופן בוטה את המיוחס לו, סירב להקשיב לנאמר, באופן אימפולסיבי

 7' עמ ("כועסת על הילדה ומאמינה לי", אימה של המתלוננת, הדגיש שאשתו

  ). להערכת המסוכנות
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, לכן. בגלל שהוא מחבל מעזה, מתביישת בו', המתלוננת ק, כי ביתו, הוא הסביר

  . את מה שסיפרה' סיפרה ק, על רקע בושה זו וקשיים בזהות, לדברי הנאשם

  

, בהתייחסו לעבירה": עורכת התסקיר קובעת ביחס לנאשם את הדברים הבאים  .26

 לא גילה אמפתיה, בהתייחסו לקורבן. אינו לוקח אחריות ומכחיש אותה לחלוטין

 "ובמהלך הבדיקה לא פעם חזר ותיאר אותה כילדה בעייתית ופורקת עול, כלשהי

  ). להערכת המסוכנות8' עמ(

  

הוא חזר והצהיר בפני , כי למרות דבריו והתנהגותו של הנאשם, בתסקיר נאמר  .27

הליך הגיור נועד , לדברי הנאשם. שדואג לילדיו, כי הוא אבא אוהב, עורכת התסקיר

ודואג כי , מצוי בקשר עם הילדים, לדבריו, הנאשם. יים שלהםלהקל עליהם בקש

  ). להערכת המסוכנות8' עמ(ילדיו הנוספים לא יפגעו במתלוננת 

  

, 1.6.10מיום , יש התייחסות לאותו ניסיון אובדני של הנאשם, בהערכת המסוכנות  .28

). 294- ו277, )ל(25פיסקאות : ראה(בהכרעת הדין , לא אחת, שאליו התייחסתי

. והסביר את מעשיו את רקע מצבו המשפטי, הנאשם שולל מחשבות אובדניות בעתיד

  .עקב מצוקה נפשית, פסיכיאטרימצוי הנאשם בהשגחה ובבדיקות על ידי רופא , כיום

  

כי מדובר על נאשם שיש לו סטייה , ההתרשמות הקלינית של עורכת התסקיר היא  .29

, מבלי להתעלם מכך שניהל מערכות יחסים עם נשים בוגרות, מינית פדופילית

באדם בעל דחפים מיניים ", מדובר. כי הוא שולל משיכה מינית לקטינות, והצהיר

התרשמתי מגבר בעל קווי אישיות ... מוגברת במין ומיניות מוגברים והתעסקות 

העסוק בצרכיו המיניים והאחרים מבלי שמתחשב בסביבתו , נרציסטיים

לבחון , אינו מסוגל לראות. ובהשלכות שיש להתנהגותו עליהן ועל מהלך חייהם

  ).  להערכת המסוכנות9' עמ ("ולהודות בשלילי שבמעשיו בעבירה הנוכחית

כי היותו סייען למערכת הביטחון תעזור לו להפחתת , שם הביע בטחונולאחר שהנא

אימפולסיבי המתקשה לקבל "כי מדובר באדם , מתרשמת עורכת התסקיר, העונש

אינו לוקח אחריות כלשהי על אופן התנהלותו ועל הגורמים האישיותיים . ביקורת

מסביר את הגשת ... אינו מגלה אמפתיה לקורבן... שהובילו אותו לביצוע המעשים
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בהתייחסותו לא , התלונה כנגדו בטענת הקנוניה המאפיינת עברייני גילוי עריות

  ).  להערכת המסוכנות9' עמ(" בלטו עיוותים קוגנטיביים רבים, אחת

  

  . הערכת מסוכנות מבוססת על שקלול פקטורים סטאטיים ודינאמיים  .30

הם אינם , הקשורים לעברו של האדם ולעבירותיו, ככל שמדובר בגורמים הסטאטיים

כי הנאשם עשה את המעשים בכוח , עורכת התסקיר מציינת. משתנים לאורך הזמן

מאחר והנאשם ביצע את עבירות . גם במקום פרטי וגם במכונית, באלימות ובאיומים

יש . ות גורם המפחית מסוכנותהגיל אינו יכול להו,  שנים42-45המין בהיותו בן 

כי הפגיעה בקורבן בת המשפחה נמשכה לאורך תקופה של מעל , להביא בחשבון

  . שנתיים

  

, כי עבריין המין שבפניה, מציינת עורכת התסקיר, ככל שמדובר בגורמים הדינאמיים  .31

, עושה שימוש במנגנוני הכחשה, אינו לוקח אחריות על העבירה", הנאשם: דהיינו

לא ניתן לשלול לחלוטין את קיומה של סטייה מינית והרושם . ה דוואלואציההשלכ

אינו מגלה כל . סקסואליות ועיסוק מרובה במין-הוא כי מדובר באדם הסובל מהיפר

מדובר בגבר שאינו . אמפטיה לקורבן העבירה ובולטים בהתייחסותו עיוותי חשיבה

 11' עמ ("תיות שבמעשיומעוניין או אינו מסוגל כפי הנראה להבין את הבעיי

   ).להערכת המסוכנות

אינו מגלה תובנה לחומרת מעשיו ולסכנה , עסוק בתמיכה בנאשם, המעגל המשפחתי

המשפחה אינה יכולה להוות "כי , ר אבולעפיה היא"מסקנת ד, לכן. הנובעת מכך

  ). שם ("גורם המפחית ממסוכנות הנבדק

אינו 'על פיה משוכנע כי , נתיתמביע עמדה הג"מאחר והנאשם עצמו , יתרה מזאת

  ).שם ("עמדה זו כשלעצמה מגבירה מסוכנות', מסוכן

  

כי מדובר , מסקנת מעריכת המסוכנות היא, בשקלול של הגורמים הללו, כנאמר לעיל  .32

  ). 21הקטע שצוטט לעיל בפיסקה : ראה(ברמת מסוכנות מינית בינונית לטווח הארוך 
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  תסקיר נפגעת העבירה

  

, איילת רצון' נכתב תסקיר נפגעת העבירה על ידי הגב, )6.3.12(ב " יב אדר תשעביום  .33

תסקיר  "–להלן  (…מפקחת נפגעי עבירה קטינים במשרד העבודה והרווחה במחוז 

כי ההוראה על הגשת התסקיר ניתנה ביום הכרעת , ראוי לציין; "נפגעת העבירה

ומועד , 15.1.12עד יום , דשכאשר המועד שהוקצב היה למעלה מחו, 7.12.11, הדין

עורכת התסקיר ביקשה דחייה עד לחודש , ברם. 17.1.12הטיעונים לעונש נקבע ליום 

כאמור , 14.3.12ובעקבות זאת נדחה מועד הטיעונים לעונש ליום , 2012מרץ 

  ). 29.12.11מיום , השופט צבי סגל' כב, סגן הנשיאה, ד"בהחלטת אב

  

אפילו מעבר למה שחווינו , וחמורה על מצב המתלוננתהתסקיר פורס תמונה עגומה   .34

, והחומר שהוצג בפנינו במהלך המשפט, במהלך ארבע עדויותיה בפנינו, אנו כשופטים

  ).פרק ה ופרק יא, במיוחד, ראה(הכל כמפורט בהכרעת הדין 

  

אך יש גם התייחסות , עשרה שנים-בת חמש', התסקיר מתרכז בעיקר במתלוננת ק  .35

בת , הבת השנייה; נשר מבית הספר ואינו לומד כיום, 17בן , הבכור: יםלשאר הילד

שוהה ) 'שהייתה בפנימייה עם המתלוננת ק (13-בת ה', ס; לומדת בפנימייה, 16-ה

 12בני , הבנים; ונמצאת בשלבי חיפוש אחר מסגרת פנימייתית מתאימה, כיום בבית

, 7-בן ה, בן הזקונים; ימייהלומדת בפנ, 9-בת ה, אף הבת; לומדים בפנימייה, 11-ו

  . ושוהה במועדונית עד לשעות הערב, …, לומד בבית ספר ביישוב מגוריו

  

המשפחה התייחסה לדבריה . בעקבות תלונתה' התסקיר מפרט את אשר עבר על ק  .36

הופעל , במפגשים עם המשפחה. על מעצר האב, כעס והאשמה כלפיה, בחוסר אימון

היו לה מספר ניסיונות : החל מצבה להידרדר, אז. הלחץ לחזור בה מהתלונ' על ק

החלו להופיע ביטויים של כעס ותוקפנות ;  ירדה–יכולת הלימודים שלה ; אובדניים

, שבה הייתה, …מהפנימייה ב' הוצאה ק, בשל כך; כלפי אנשי הצוות בפנימייה

עד אשר , ומאז עברה מסגרות פנימייתיות שונות, …לפנימייה טיפולית אחרת ב

, המשיך להידרדר' כי בתקופה זו מצבה של ק, התסקיר מזכיר". …"קלטה במעון נ

  . והתחברה לגורמים שליליים, לצרוך אלכוהול, היא החלה לשוטט
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כנגד , כי האם בחרה באופן מודע לתמוך בבעלה, נראה היה, בעדויות שנשמעו במשפט  .37

אני יש לי . לי יותראת לא הבת ש": באחד השלבים אף אמרה. המתלוננת', ק, ביתה

      שורות, 560' עמ; 19-22שורות , 538' עמ ("עכשיו שבעה ילדים, שמונה ילדים

   .) להכרעת הדין325כפי שצוטטו הדברים בפיסקה ; 15-20

  

ברחה לביתה נתקיימה שיחה בינה לבין ' באחת הפעמים בהן ק"כי , התסקיר מציין  .38

למרות . שבעקבותיה אימה החלה להאמין לה שהיא אכן נפגעה על ידי אביה, אימה

 3' עמ ("ולהיפך, מצבה לא השתפר', השינוי בעמדת האם והפגנת האימון בק

  ).לתסקיר נפגעת העבירה

  

מאז , רת כי חייה השתנו מבלי הכרהיא מתא', מנקודת מבטה הסובייקטיבית של ק  .39

הייתה לי , בהתחלה הייתי ילדה נורמאלית": חשפה את הפגיעה של אביה בה

אבל שאר החיים , לא היה לי טוב כשאבא נגע בי, נכון. היה לי טוב, שמחת חיים

צווים של ', 'מרכזי חירום'מילים כמו , הכל התהפך מאז שסיפרתי. שלי היו טובים

 "עכשיו לא טוב לי. מושגים ומציאות שלא הכרתי', הרחקה מהבית', 'בית משפט

  ).  לתסקיר נפגעת העבירה3' עמ(

אינה מתחרטת בכך שחשפה את הסוד של ' כי ק, עורכת התסקיר מציינת, ברם

לא ' ק. ובכך הצליחה לעצור את הפגיעה בה, כי פחדה להמשיך להיפגע, הפגיעה בה

לתחושתה של . מה היו או מה תהיינה השלכות החשיפה, מראש, הייתה ערה לכך

  . הינו כבד מדי, על החשיפה של הפגיעההמחיר שהוא משלמת ', הילדה ק

  

היא חשה . אבל היא זו שנענשה ונענשת על כך, היא נפגעה על ידי אביה', לדברי ק  .40

והיפנו , האם והאחים נידו אותה. ואינם מאמינים בה, שבני המשפחה דוחים אותה

פגעתי , השתגעתי": ובלשונה, קשה מאוד' סבלה ק, בתקופה זו. כלפיה כעס רב

מצוטט  ("הרגשתי שאני לא צריכה להיות, שברתי דברים, חרטתי על עצמי, מיבעצ

  ). של התסקיר3' בסוף עמ', מפי ק

  

בלי תחושה של , מתארת את עצמה בפני עורכת התסקיר כנערה עצובה ודיכאונית' ק  .41

כי החשיפה השפיעה עליה , גם מסבירה' ק. לעומת המצב בעבר, שמחה אמיתית



  
  בית המשפט המחוזי בירושלים

  ומשה יוֵעד הכהן משה דרורי, ד" אב–סגן נשיא , צבי סגל: השופטים' בפני כב

  
  פלוני' פרקליטות מחוז ירושלים נ. י.מ 667-09 ח"תפ

  

   

 72 מתוך 12 עמוד

כדרך לברוח ' הסבירה ק, אף את שתיית האלכוהול על ידה. תהושינתה או, רגשית

כאשר תחושת השיכרות מקלה על ההתמודדות שלה עם , מעצמה ומהצרות שלה

בזיכרונות ' הייתה מוצפת ק, במשך קצת יותר משנה לאחר החשיפה. המציאות

 4' עמ( תדירות הצפת הזיכרונות פוחתת –אבל בחודשים האחרונים ; מהפגיעה

  ). לתסקיר

  

כי , )אשת הנאשם(אשר נפגשה גם עם האם , מספרת עורכת התסקיר, בהקשר זה  .42

הפכה ' ק, לדברי האם. מאז החשיפה' האם מתארת את השינויים שחלו אצל ק

שבא לידי , מבטאת פחד' ק. ואינה נותנת אימון באף אחד, חשדנית, להיות עצבנית

, ן האם שתשמור על הדלתהיא מבקשת מ, מתקלחת בבית' בכך שכאשר ק, ביטוי

  ). לתסקיר4' עמ(שאף אחד לא ייכנס 

  

לפי הבנתה , חזרתה הבייתה תעזור לה. מדברת על רצונה לחזור לגור בבית' ק  .43

, לדבריה; לא חושבת על העתיד שלה' ק. לשוב ולחיות כילדה רגילה, הסובייקטיבית

 ההווה שלה כל כך ',בהרגשתה של ק. והיא עסוקה בלשרוד את ההווה, זה רחוק מדי

  . שאין סיבה שהעתיד שלה יהיה טוב, רע

, כי לגילוי העריות שבוצע בילדה, ולכך עוד אדרש בהמשך, כבר בהקשר זה אזכיר[  

את , בהרחבה, בעניין זה ראה. בקטנותה יש השלכות מרחיקות לכת בימי בגרותה

 מנקודת ההיבט המשפטי של התופעה: גילוי עריות, ר לימור עציוני"ספרה של ד

  "].עציוני "–להלן ; )2009-ט"תשס, נבו (מבטן של נשים בגירות קרבנות בילדות

  

דפק לה את "כי אביה , לעורכת התסקיר' אמרה ק, ככל שהדבר נוגע להליך שבפנינו  .44

 שנים בכלא או שיתלו 100כי העונש שלו יהיה אפילו , מביעה משאלה' ק. "החיים

כאשר היא מתייחסת אל אביה ,  מבחינה ריאלית.אותו או שיעלו אותו על הגרדום

 4' עמ (" לא–אני . לפחות הוא נח; כיף לו": אומרת' ק, לעומתה, היושב בכלא

  ).לתסקיר

  

, מתארת אותה כנערה עם כוחות, מזה כחודשיים' שם נמצאת ק, …ס במעון "העו  .45

 עבור החשיפה הייתה. חרדה ואשמה בעקבות חשיפת הפגיעה בה, אשר מוצפת בכעס
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' ק, ס"להערכת העו. אם לא יותר מהפגיעה עצמה, טראומטית באותה מידה', ק

, מתוך כך. את קשייה ואת מצוקותיה, נמצאת בתחושה שאף אחד לא שומע אותה

, במצב זה. פוגע ומסוכן עבורה, בניסיון להיראות ולהישמע באופן מוגזם' עסוקה ק

צמאה לקשר ' ק, ל"ס הנ"ה של העולפי הבנת. אינה נותנת אימון בסובבים אותה' ק

מצד , אך אינה יודעת כיצד ליצור קשר בינאישי קרוב ואינטימי, מצד אחד, ולקבלה

ואינה מצליחה לחוש , אינה חושפת את רגשותיה ומחשבותיה בפני איש' ק. שני

ללא עורף ובלי , בודדת, היא רואה עצמה שונה משאר המשפחה. אימון כלפי אחרים

האם , עוסקת בשאלה' שכן ק, עם האם מורכב'  הקשר של ק.תמיכה משפחתית

  ). לתסקיר4' עמ(או לא , רוצה אותה, או לא, האימא מאמינה לה

  

כי הדבר הנכון … סבור הצוות המטפל במעון , לשוב לביתה' למרות רצונה העז של ק  .46

שתוכל לתמוך בה ולתת לה את תחושת , עבורה הוא מסגרת פנימייתית טיפולית

מפני האיומים שמופנים , יחד עם גבולות והגנה מפני עצמה, לה היא נזקקת, אותהניר

  ).  לתסקיר4-5' עמ(הנאשם , מאביה, כלפיה

  

תוך התייחסות , בתסקיר יש פרק על השפעת הפגיעה על המערכת המשפחתית  .47

ורק לאחר חודשים רבים החלה להאמין לילדתה , אשר עברה שינוי, מפורטת לאם

, למען הילדים, אך הבינה שהיא צריכה להישאר, בה אף לפגוע בעצמההאם חש. 'ק

לאם אין תמיכה משפחתית . ולמצוא את כל הכוחות כדי לעזור לכל הילדים

  .מהמשפחה הרחבה

  

: ראה(כפי שנאמר לעיל . 'הושפעו אף הם מחשיפת הפגיעה באחותם ק' האחים של ק  .48

הפך להיות , י עורכת התסקירולדבר, הבן הבכור נשר מבית הספר, )35פיסקה 

שהייתה עימה באותה ' אחותה הצעירה של ק', ס, גם הבת. עצבני ומסתגר, ממורמר

והחלה לפתח התנהגות מינית לא מותאמת , סבלה מניסיונות אובדניים, הפנימייה

  ). לתסקיר5' עמ(ואף מסכנת 

  

כי על פי הספרות , רצון' מסבירה הגב, בפרק הדיון של תסקיר נפגע העבירה  .49

אשר פוגע במערכת היחסים , גילוי עריות מוכר כאירוע טראומטי קיצוני, המקצועית
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שהיה אמור להגן על הילד , האב. הבסיסית ביותר של האדם עם משפחתו וסביבתו

בדבר , וד של נפגע העבירההנחות היס, לכן. הוא זה שפגע בו, ולדאוג לביטחונו

  . נפגעים קשות, ביטחון בעולם והיכולת לתת אימון באחרים

  

, כאשר, יוצרת אצל נפגע העבירה השלכות נפשיות רבות ומורכבות, הפגיעה המינית  .50

, גם היא קטנה יותר, היכולת לחשוף את הסוד של גילוי עריות, בנוסף לפגיעה עצמה

  . למשפחהלעומת פגיעה על ידי אדם מחוץ 

  

עד לרגע , שמרה על סוד הפגיעה בה' שק, היישום לגבי המקרה הקונקרטי הוא זה  .51

, כדי לא להישלח הבייתה מהפנימייה, שבו חשה כי היא מאוימת מאביה ומהפגיעה

  . ולחוות שוב את הפגיעה המינית

  

שפחה המ. 'כלפי ק, היה עוצמתי ופוגע, לגילוי סוד הפגיעה' תגובת המשפחה של ק  .52

האשימו אותה בפירוק , "שקרנית"וכינו אותה ', הכחישה את הפגיעה של האב בק

  . איימו על חייה ודחו אותה, המשפחה

  

לאחר טראומה של גילוי עריות מתמשך על ידי ', מצאה עצמה ק, בנסיבות אלה  .53

, דחויה ופגועה, כשהיא בודדה, הינה במצב של משבר' ק, לאחר גילוי הסוד. אביה

אשר , הגילוי ותגובת המשפחה הינם אירוע טראומטי', מבחינתה של ק,  לכן.שוב

  . מיתווסף לעצם הפגיעה

  

. שכל ילד צריך ומחפש, איבדה את אביה כדמות אבהית' כי ק, על כל אלה יש להוסיף  .54

הינם קריטיים בחייה של , בשלב זה ובאופן האמור, איבוד הקשר עם שאר המשפחה

 –כאן , נפגעת עבירות מין יכול לפנות למשפחה לעזרה ולתמיכהבעוד . הנערה הנפגעת

  . המצב הפוך

  

וכוחותיה , בתקופת הפגיעה נחלשו' מנגנוני ההגנה של ק, להערכת כותבת התסקיר  .55

כאשר החוסר המשפחתי , לאחר הגילוי, לא עמדו לה להתמודד ולתפקד כקודם

  . העצים את שבר הפגיעה בה
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בהיעדר . 'החלה התדרדרות בתפקודה של ק, בת התסקירלהערכתה של כות, כך  .56

והגיעה למצבים של , בהתנהגות פרועה וחסרת שליטה' הגיבה ק, מנגנוני הגנה

  ).  לתסקיר6' עמ(ניסיונות אובדניים 

  

וזאת על פי , בעצמה' מהווה פגיעה נוספת של ק, גם השימוש המופרז באלכוהול  .57

מחקרים שונים שהראו את הקשר בין פגיעה מינית בילדות לבין שימוש בחומרים 

  ).  לתסקיר7' ראש עמ(אלכוהול : כמו, ממכרים

כי ההתמכרות לאלכוהול משמשת גם כאמצעי להרדמת רגשות , בספרות נאמר

עצמה הסבירה ' ק, בפועל. לאחר הפגיעה,  זיכרונות לא רצונייםולהדחקת, קשים

כאשר אמרה שצריכת האלכוהול מאפשרת לה לברוח מקשייה , זאת באופן בהיר

  ).  לתסקיר7' עמ(ומרגשותיה 

  

הפגיעה באימון על ידי אדם כה קרוב . אינה אותה ילדה תמימה ושמחה שהייתה' ק  .58

ועליה ללמוד ליצור , נקטע רצף חייה. היכרשינו אותה ואת חייה לבלי , כאביה

שכן , עדיין לא מוכנה להתמודד עם כך' ק, ואולם. כדי להשתקם, מערכת חיים חדשה

במקום . היא חשה ממורמרת ומתקשה לקבל את המציאות של חייה החדשים

את מרצה ברצון לשוב למה ' משקיעה ק, להתמודד עם ההשלכות של הפגיעה בה

שלא מאפשרת לה להתחיל , זו משאלת לב ילדותית ותמימה, אך. שהייתה קודם

  . ולהשתקם, לקבל את השבר בחייה וליצור זהות חדשה מותאמת לשבר

  

, מתבטא היום בעיקר בהתדרדרות' כי מצבה הרגשי של ק, בסיכום התסקיר מודגש  .59

מקשים עליה , חוסר האימון שלה בסביבתה. בהתנהלותה ובקושי התפקוד שלה

, הפרוגנוזה לעתיד. לה היא כל כך זקוקה, קבל עזרה מקצועית נפשיתלהיחשף ול

' נראה שהדרך של ק": שכן התסקיר מסתיים במילים אלה, אינה כה אופטימית

לשיקום עוד ארוכה ויידרש עוד זמן רב עד שהיא תהיה בשלה לקבל ולהפיק את 

  ). של התסקיר7' סוף עמ ("המירב מטיפול פסיכולוגי
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  מה לעונשטיעוני המאשי

  

כי הוא הורשע בשתי , ממנו עולה, המאשימה הגישה גיליון רישום פלילי של הנאשם  .60

בגין עבירה של שהות בישראל שלא , בבית המשפט הצבאי בעזה, 1991בשנת : עבירות

בבית המשפט המחוזי , 1997בשנת ; ונדון לקנס ולמאסר על תנאי של חודש, כדין

בגין ,  חודשים20 חודשים ומאסר מותנה של 40ל נדון למאסר בפועל ש, בירושלים

  . עבירות סמים וכניסה לישראל שלא כחוק

  

מבקש כי בית המשפט יראה תיק זה , ד גיאת"עו, כ המאשימה"ב, לעניין העונש  .61

נבקש ... לא רק מצד העבירות אלא גם מצד ההתנהלות, כתיק יוצא דופן בחומרתו"

  )). 14.3.12(ב "לפרוטוקול מיום כ אדר תשע, 19-21שורות , 844' עמ ("עונש יוצא דופן

  

קו ". מצד הנאשם לא הייתה כל אמפתיה כלפי המתלוננת, כ המדינה"לדברי ב  .62

ההגנה היה למעשה שמדובר בילדה שקרנית עוד מילדותה וכל מטרתו להכפיש את 

  ). 24-22שורות , שם ("ביתו שלו

  

כי המתלוננת מצאה עצמה , כ המדינה"מציין ב, געת העבירהבהתבסס על תסקיר נפ  .63

, והתנהגה בצורה שפגעה גם בעצמה, היא קרסה. ללא כל משענת, בגפה, בודדה

-844' עמ(כפתיינית , ולאחר מכן, תחילה כשקרנית, כאשר נאלצה להציג את עצמה

  ).  לפרוטוקול845

  

, דה חיובית אחת לומר על הנאשםכי אין אפילו נקו, טוען, ד גיאת"עו, כ המדינה"ב  .64

, 845' עמ ("לא אמין, איש מרוכז בעצמו ומניפולטיבי", לדברי המאשימה, שהוא

  ).11-12שורות 

  

כי אין הוא יודע מה היחסים בין , כ המדינה"השיב ב, בתשובה לשאלות בית המשפט  .65

סיקה ולא מצא פ, הוא לא ערך בירור בעניין. הנאשם לבין נציגי שירות הביטחון

  ). 19-23שורות , 845' עמ(רלוונטית בנושא זה 
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ראוי , כמו במקרים שהביא, כי במקרה זה, כ המדינה הביא פסיקה ממנה עולה"ב  .66

.  שנות מאסר20להחמיר עם הנאשם מעבר לעונש המירבי של עבירה אחת של 

,  שנות מאסר24-ו, במקרה אחד,  שנות מאסר23באותם מקרים נקבע עונש של 

  ).  לפרוטוקול9-11שורות , 846' עמ(ה שני במקר

  

, כאמור לעיל, כי יוטל על הנאשם לא רק מאסר בפועל ממושך, ד גיאת ביקש"עו  .67

הוא הציע כי הסכום יופקד אצל . אלא גם פיצוי למתלוננת, ומאסר על תנאי

שבית המשפט ', אשר יקדיש את הכסף להוצאות עבור הילדה ק, האפוטרופוס הכללי

  ).  לפרוטוקול13-22שורות , 846' עמ(מתווה 

  

  טיעוני הנאשם לעונש

  

. וזו זכותו, כי הנאשם עומד על חפותו, ציין בפתח טיעוניו, ד קינן"עו, כ הנאשם"ב  .68

 32-34שורות , 846' עמ(נקבעה הערכת המסוכנות כפי שנקבעה , לדברי הסנגור, לכן

  ). לפרוטוקול

  

מדוע , כי אם הנאשם כזה מסוכן, מקשה הסנגור', ק, ככל שמדובר במצב הקטינה  .69

  !?התגוררה הילדה בבית האם ונתמכה על ידה

האם נקרעת בין שני , ולכן, המשפחה עוזרת לילדה וגם עוזרת לנאשם, לדברי הסנגור

  ).  לפרוטוקול7-11שורות , 847' עמ(העולמות הללו 

  

ויש לו עדיין את מספר הטלפון , כ" היה קשר טוב עם השבכי לנאשם, הסנגור מציין  .70

' עמ(ואף לא ניסתה לעשות כן , כ"ההגנה לא הביאה כעד מישהו מן השב, אך. לבירור

, מאחר והתביעה לא סתרה את טיעוני הנאשם, ד קינן"לדבריו של עו). 29שורה , 847

,  לקבל נתון זהיש, לפיהן הוא מקבל קיצבה חודשית ממשרד הביטחון, ואת הראיות

 847-848' עמ(כ "ולצורך גזר הדין יש לקבוע כי הנאשם הוא משתף פעולה עם השב

  ).לפרוטוקול

  



  
  בית המשפט המחוזי בירושלים

  ומשה יוֵעד הכהן משה דרורי, ד" אב–סגן נשיא , צבי סגל: השופטים' בפני כב

  
  פלוני' פרקליטות מחוז ירושלים נ. י.מ 667-09 ח"תפ

  

   

 72 מתוך 18 עמוד

 15- ו10, 8כי הענישה היא ברמה נמוכה יותר של , הסנגור הביא פסיקה ממנה עולה  .71

  ). לפרוטוקול17-21שורות , 848' עמ(שנות מאסר 

  

, אין רכב, אין כלום"כי לנאשם , מציין הסנגור, ככל שמדובר בפיצוי לנפגעת העבירה  .72

אני לא חושב , לכן. אין לו כלום מהכלום אי אפשר לקחת הרבה, כסף, חשבון בנק

   ).32-33שורות , 848' עמ(" שזה המקרה שיש להשית פיצוי או קנס

  

שפט הולך להשית על מרשו מספר שביודעו כי בית המ, הסנגור סיים את טיעוניו בכך  .73

בעובדה שבמשך שנים , אנו נבקש להתחשב במצבה של המשפחה", שנות מאסר

לא להחמיר איתו יתר על , רבות הוא עובד למען שירות הביטחון של מדינת ישראל

  ). לפרוטוקול848-849' עמ ("המידה

  

להעיד לא ' לדה קכי הזימונים של הי, כ המדינה"בתשובה להערות ב, הסנגור הוסיף  .74

אשר בחרה שוב ושוב לזמן , אלא על פי בקשת המאשימה, היו על פי בקשת הסנגור

  ). לפרוטוקול10-12שורות , 849' עמ(אותה 

  

, 849' עמ ("זה סתם עלילה, אני לא עשיתי כלום": אמר, במילתו האחרונה, הנאשם  .75

ברר על פעולתו למען כי ניתן לפנות לאנשי משרד הביטחון ול, כן ציין). 14שורה 

  ).15-17שורות , שם(מערכת הביטחון 

  

  שיקולי ענישה

  

   כללי-הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה 

  

ראיתי לנכון לנתח את שיקולי הענישה בתיק זה על פי המתכונת , כפי שנאמר במבוא  .76

כפי , "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה", שכותרתו, 1'שנקבעה בסימן א

מיום טו , 2330, ספר חוקים (2012-ב"התשע, )113' תיקון מס(ק בחוק העונשין שנחק

א 40 סעיף –הסעיפים שהוספו בתיקון ; "התיקון "–להלן ; )10.1.12(ב "בטבת התשע

  ). יצוטטו להלן כסעיפים של חוק העונשין–ואילך 
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קול את הטעם החקיקתי להבניית שי, א לחוק העונשין40בסעיף , המחוקק מסביר  .77

  ):ההדגשה הוספה על ידי(באופן הבא , הדעת השיפוטי בענישה

  

לקבוע את העקרונות והשיקולים המנחים , מטרתו של סימן זה"

כדי שבית , המשקל שיש לתת להם והיחס ביניהם, בענישה

  ".העונש המתאים לנאשם בנסיבות העבירההמשפט יקבע את 

  

לתו של התיקון הוא שישה חודשים מיום תחי,  לתיקון3כי על פי סעיף , ער אני לכך  .78

יחולו על הליכים שביום התחילה טרם ניתנה בהם "וכי הוראות התיקון , פרסומו

  . "הכרעת הדין

, מבית משפט השלום ברמלה, מקובלת עליי עמדתו של השופט עמי קובו, אולם

 לחוק העונשין בעניין הבניית שיקול הדעת 113' פירוש לתיקון מס", ברשימתו

מדור , 2012ינואר , 14' גיליון מס, ל"עלון השופטים על שם השופט ברוך ז, "נישהבע

כי ניתן לפסוק ברוח , נדמה"בה כתב , למטה, 15' בעמ, 1' עמ, המשפט הפלילי

  ").קובו "–להלן  ("התיקון לחוק עוד קודם לתחילתו המחייבת

  

   הלימה–העיקרון המנחה בענישה 

  

כפי שהוסף בתיקון , ב לחוק העונשין40מפורט בסעיף , העיקרון המנחה בענישה  .79

  : האמור

  

העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין "

חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של 

 –בסימן זה (הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו 

  )".העיקרון המנחה

  

הבניית שיקול הדעת השיפוטי ) (92' תיקון מס(ת חוק העונשין  הצע–בהצעת החוק   .80

ו "ז בסיוון התשס"מיום ט, 241, הצעות חוק הממשלה, 2006-ו"התשס, )בענישה

: יותר" רזה"הופיע סעיף זה בצורה קצת , ")הצעת החוק "–להלן ) (12.6.06(
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נאשם העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין העונש המוטל על ה"

  ". שביצע עבירה לבין חומרת מעשה העבירה ואשמו של הנאשם

לא רק את חומרת מעשה , במסגרת העיקרון המנחה, איפוא, המחוקק הוסיף

" מידת"ולא רק את אשמו של הנאשם אלא את ; "נסיבותיו"העבירה אלא גם את 

  . אשמו של הנאשם

שנאמר , "טל על הנאשםהעונש המו"החוק מרחיב ובמקום המילים , גם לעניין העונש

  . "סוג ומידת העונש המוטל עליו"נקבע בחוק כי העיקרון המנחה מתייחס ל, בהצעה

  

מבטא את "כי אותו יחס הולם , דברי ההסבר להצעת החוק מציינים, מכל מקום  .81

יחס זה מבטא "כי , גם השופט קובו כותב).  להצעת החוק477' עמ(" עיקרון הגמול

בכך זוכה "כי , כאשר הוא מוסיף ומסביר, ) למאמרו2' מע ("את עיקרון הגמול

, השיקום וההרתעה, עיקרון זה לבכורה על פני עקרונות ההגנה על שלום הציבור

  ).שם ("אך בכפיפות לעיקרון המנחה, אשר אומנם מקבלים ביטוי בחקיקה

  

  ):446-447' עמ( להצעת החוק 1מן הראוי להביא את דברי ההסבר לסעיף , בעניין זה  .82

  

הרתעה אישית , גמול: כיום מקובלים כמה עקרונות בענישה"

ההכרעה בדבר סדר . הגנת שלום הציבור ושיקום, או כללית

העדיפויות בין העקרונות השונים אינה קבועה בחקיקה ומסורה 

, החוק המוצע בא לעגן בחוק העונשין. לשיקול דעתו של השופט

ת הענישה שעל את עקרונו, ) החוק–להלן  (1977-ז"התשל

  .השופט להתחשב בהם ולקבוע את האיזונים ביניהם

הוא עקרון ההלימות ולפיו , ב40המוצע בסעיף , העל-עקרון

נדרש יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה ואשם הנאשם לבין 

  ".יחס זה מבטא את עיקרון הגמול. חומרת העונש שיוטל עליו

  

היא , לנסיבות מעשה העבירההמתייחסת , )לעומת ההצעה(התוספת בחוק   .83

  . משמעותית
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בעניין זה יש ליתן את הדעת ראשית לכך שחומרת מעשה "כי , השופט קובו מסביר  .84

כלומר הבדיקה אינה בדבר חומרת המעשה באופן ', בנסיבותיו'העבירה היא 

יש ליתן את הדעת , שנית. אלא בנסיבות הקונקרטיות של המקרה הנדון, ערטילאי

אשר משפיעים שניהם על ' אשמו של הנאשם'לבין ' חומרת המעשה 'להבחנה בין

  ).2' בעמ, שם ("העיקרון המנחה

  

בהרצאה , מבית המשפט המחוזי בתל אביב, ברוח זו כותב גם השופט חאלד כבוב  .85

; 7' עמ (15.3.12ביום , בפני שופטים, "ענישה"שניתנה בנושא , שהועלתה על הכתב

  ):ההדגשות במקור

  

הינו עקרון העל ) עקרון הגמול(ב מבהיר כי ההלימה 40סעיף "

לפיו נדרש יחס הולם בין חומרת העונש בנסיבותיו , בענישה

 –לבין אשמו של הנאשם ) ולא ערטילאית, דהיינו קונקרטית(

חומרת יש לשים לב להבדל שבין , כמו כן. ובין חומרת העונש

מטרים שני פרהמהווים , המעשה לבין עונשו של הנאשם

  ".נפרדים

  

יש ללכת בדרך השלבים , ל לחוק העונשין" הנ1כדי להגשים את האמור בסימן א  .86

, השופט כבוב הולך אף הוא בדרך זו; 3' בתחתית עמ, שם, השופט קובו(הבאה 

  ): ל" למאמרו הנ7' בעמ, ג40בפרשו את סעיף 

  . קביעת מתחם העונש ההולם  .א  

מהו העונש המתאים תוך חריגה , ואם כן, האם ראוי לחרוג מן המתחם  .ב

  .מהמתחם

  . מהו העונש המתאים בתוך המתחם, ככל שלא ראוי לחרוג מן המתחם  .ג

  

, )ראה האיזכורים המופיעים בראש הפיסקה הקודמת(השופטים קובו וכבוב   .87

ות וריבוי התייחסות למצב של ריבוי עביר", כי השלב הרביעי הינו, סבורים

  ". אירועים
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יג לחוק 40המופיע בסעיף , כי אותו ריבוי עבירות, עיון מדוקדק בחוק מגלה, אולם  .88

כאמור בסעיף , מחייב קביעת מתחם עונש הולם, כפי שנקבע בתיקון האמור, העונשין

הרשיע בית משפט נאשם ") (א(יג40אם יחולו הוראות סעיף , לאירוע כולו, )א(ג40

) א(ג40יקבע מתחם עונש הולם כאמור בסעיף ,  המהוות אירוע אחדבכמה עבירות

או לכל אחד מן , )"ויגזור עונש כולל לכל העבירות בשל אותו אירוע, לאירוע כולו

הרשיע ") (ב(יג40אם יחולו הוראות סעיף , העבירות הנפרדות או לאירועים הנפרדים

 מתחם עונש הולם יקבע, בית משפט נאשם בכמה עבירות המהוות כמה אירועים

ולאחר מכן רשאי הוא לגזור עונש נפרד לכל , לכל אירוע בנפרד) א(ג40כאמור בסעיף 

  ). "אירוע או עונש כולל לכל האירועים

  

חל גם , שהיא השלב הראשון, החובה לקבוע את מתחם העונש ההולם, מכל מקום  .89

  . ביחס לריבוי עבירות ואין לדחות עניין זה לשלב הרביעי

  

מאחר ואני סבור כי יש להתייחס בתיק זה אל ריבוי העבירות כאל , על כל פנים  .90

 88שצוטט בפיסקה , )א(יג40כאמור בסעיף , מקרה המצדיק גזירת עונש כולל לכולם

  . ולא אתייחס לכל אחת מהן בנפרד, לכלל העבירות, להלן, אדרש, רישא

  

  קביעת מתחם העונש ההולם

  

קביעת מתחם העונש "שכותרתו היא , כפי שנקבע בתיקון, ג לחוק העונשין40סעיף   .91

כנאמר בנוסח , מורה לנו לפעול בדרך הבאה, "ההולם וגזירת עונשו של הנאשם

  :המלא של הסעיף

  

בית המשפט יקבע מתחם עונש הולם למעשה העבירה ) א"(

ולשם כך יתחשב , שביצע הנאשם בהתאם לעיקרון המנחה

, במידת הפגיעה בו, בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה

במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע 

  .ט40העבירה כאמור בסעיף 
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ט את בתוך מתחם העונש ההולם יגזור בית המשפ) ב(

בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות , העונש המתאים לנאשם

ואולם בית המשפט , יא40בביצוע העבירה כאמור בסעיף 

רשאי לחרוג ממתחם העונש ההולם בשל שיקולי שיקום או 

  ".ה40-ד ו40הגנה על שלום הציבור לפי הוראות סעיפים 

  

כדי , פיסקה הקודמתשצוטט ב, לחוק העונשין) א(ג40על פי הסדר הקבוע בסעיף   .92

יש ללכת בדרך , לקבוע את מתחם העונש ההולם למעשי העבירה שביצע הנאשם

  :על פי השלבים המפורטים באותו סעיף, הבאה

ב 40כאמור בסעיף , עיקרון ההלימה: דהיינו, לפעול על פי העיקרון המנחה  .א

  ).78שצוטט לעיל בפיסקה (לחוק העונשין 

  ". בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה"יש להתחשב   .ב

  .באותו ערך חברתי" מידת הפגיעה"יש להביא בחשבון מהי   .ג

  ".מדיניות הענישה הנהוגה"יש להתייחס אל   . ד

ובנסיבות הקשורות "...התחשבות : דהיינו, האלמנט האחרון הוא הקונקרטי  .ה

 יסוד אחרון כי לעניין,  כבר עתה אומר".ט40בביצוע העבירה כאמור בסעיף 

הבדיקה : כלומר", ל"במאמרו הנ, מקובלת עלי פרשנותו של השופט קובו, זה

אלא בנסיבות הקונקרטיות של , אינה בדבר חומרת המעשה באופן ערטילאי

  ). 2' בעמ, שם( "המעשה הנדון

  

יש לגזור את , ל"לחוק העונשין הנ) א(ג40כאמור בסעיף , לאחר קביעת אותו מתחם  .93

, נושא שאליו אגיע, ל"לחוק הנ) ב(ג40כאמור בסעיף , נאשם שבפנינוהעונש של ה

  .לאחר קביעתו של מתחם העונש ההולם

  

כדי לקבוע את מתחם העונש , ) לעיל92שפורטו בפיסקה (אעיין עתה בשלבים הללו   .94

  .כל אחד בנפרד, וזאת על פי הסדר שהותווה לעיל, ההולם
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  הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות

  

מאחר ועיקר העבירות שבהן הורשע הנאשם הן הפעמים הרבות שבהם ביצע הנאשם   .95

בביתו , וכן ניסיונות לביצוע מעשים אלה, מעשי סדום ומעשים מגונים, אונס

  .אתרכז בעיקר בערך החברתי המתייחס לביצוע העבירות הללו, המתלוננת

  

, או שניתן לשייכן למעגל השני, הן נלוות, שנעשו) הרבות(עבירות התקיפה והאיומים   .96

מנקודת , שכן עבירות אלה נועדו; אם כי הן מוסיפות גוון חומרה לעבירות הראויות

מעשי , למנוע את גילוי עבירות האונס, מבטו הסובייקטיבית העבריינית של הנאשם

אתייחס , מכל מקום. לא ראיתי למקד הדיון בהם, לכן. הסדום והמעשים המגונים

  .לעניין המאסר על תנאי, בנפרד, אליהן

  

נובעת מהגדרתו והכללתו במסגרת החקיקה , חשיבותו של הערך החברתי המוגן  .97

, היא מתבסס על ספרות קודמת; 93' בעמ, שם(ר עציוני "כפי שמסבירה ד, הפלילית

  ):שם, המוזכרת בהערות

  

ערך שהחברה מבקשת להגן , ערך מוגן הוא אינטרס חברתי"

ואשר הפגיעה בו היא מהותה , עליו באמצעות המשפט הפלילי

מכאן שהגרעין של כל עבירה הוא פגיעה בערך . של העבירה

תכלית השמירה על .  ופשר קיומה– הוא סיבת העבירה –המוגן 

הערכים המוגנים היא הבטחת התנאים הדרושים לקיומה 

, התפתחותה של החברה על ידי הגנה על האינדיווידואלול

  .מהווה את גרעינה של החברה

כלל יסוד בדיני העונשין הוא שההתנהגות המוגדרת כעבירה 

פלילית תהיה אסורה לא רק משום שהמחוקק מאיים בעונש על 

אלא משום שאינה מתיישבת עם תודעת הציבור , ביצועה

אינם מקיפים את כל כללי למרות זאת דיני העונשין . וערכיו

החברה והמחוקק רשאי להגדיר התנהגות מסוימת כעבירה 
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פלילית רק אם ההתנהגות פוגעת או מסכנת ערך חברתי חשוב 

  ". וחיוני לתפקודה התקין של החברה ולהתפתחותה

  

, מיקומן בחקיקה הפלילית, על פי תיאור העבירות, ניתן ללמוד על הערך החברתי  .98

  .כפי שאפרט עתה, בצידןוהעונש שנקבע 

  

מעשי סדום , אונס(המחוקק קבע את העונשים של העבירות שביצע הנאשם בביתו   .99

כלשון הכותרת , אשר מתייחס,  לחוק העונשין351במסגרת סעיף , )ומעשים מגונים

 הוסף 351סעיף . "עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע"לביצוע של , שלו

, 196, ספר חוקים (1990-ן"תש) 30' תיקון מס(רת חוק העונשין לחוק העונשין במסג

, 19' עמ, ל"ר עציוני הנ"וראה גם על ההיסטוריה החקיקתית במחקרה של ד; )ן"תש

  .113-121' ובמיוחד עמ, 33

  

בן "בהגדרת , ראשון, הוא נכלל, לכן. אין חולק כי הנאשם הינו אביה של המתלוננת  .100

  ."הורה) 1"(: הכולל, לחוק העונשין) ה(351בסעיף , "משפחה

  

וזאת על פי , לאור גילה, הייתה בזמן ביצוע העבירות חסרת ישע', ק, המתלוננת  .101

) ה(351אליו אנו מופנים מסעיף (א לחוק העונשין 368ההגדרה המופיעה בסעיף 

, ה אחרתאו מכל סיב...  מי שמחמת גילו–' חסר ישע'" : הקובע כדלקמן, )ל"הנ

  ."לבריאותו או לשלומו... אינו יכול לדאוג

  

שיש לקבוע את הערך החברתי , מעשי סדום והמעשים המגונים, עבירות האונס  .102

 "פגיעות בגוף"שעניינו , כולן כלולות בסימן ה לפרק י של חוק העונשין, המוגן שלהן

  ).כותרת סימן ה ("עבירות מין", )כותרת פרק י(

  

 22תיקון ". עבירות נגד המוסר"ל הייתה "הכותרת של הפרק הנ, כי במקוריש לזכור   .103

ההסבר לשינוי מובא בהצעת חוק . "עבירות מין"של חוק העונשין שינה את הכתרת ל

  ):ם"תש, 387, הצעת חוק (1980-ם"תש, )14' תיקון מס(העונשין 
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מעבר . שינוי הכותרת של הסימן בא לסמל את שינוי הגישה"

 שנקודת מוצאה בהשקפת מוסר שלטת הכופה מעין להתייחסות

להתייחסות להתנהגות , על נפגע עבירה' סטיגמה מוסרית'

  ".אסורה משום פגיעה בזולת או בסדר הציבורי

  

): 96' בעמ, שם(כלשונה של עציוני , בספרות המשפטית ניתן משקל לשינוי האמור  .104

דהיינו , 353-345סעיפים העבירות המנויות ב, למן כניסתו לתוקף של התיקון"

שינוי זה . 'עבירות מין'כי אם ' עבירות מוסר'לא תקראנה עוד , בסימן ה לפרק י

אינו שינוי סמנטי גרידא אלא הצהרה ברורה כי אין עבירות אלו עוסקות בהתנהגות 

אלא בהתנהגות שיש בה אלמנט מיני ללא הסכמה ופגיעה , בלתי מוסרית

  ).113' בראש עמ, שם, ציוניע: וראה גם(" באינדיווידואל

  

. כבר מן הכותרות הללו ניתן ללמוד כי המחוקק רואה בעבירות המין פגיעה בגוף  .105

אלא גם , פוגעות לא רק בגוף, )מעשי סדום ומעשים מגונים, אונס(עבירות המין הללו 

  . בצלם האדם הנאנס

    

ירת גילוי העריות ר לימור עציוני סוקרת את הרקע ההיסטורי המשפטי של עב"ד  .106

, אין כאן המקום להאריך;  ואילך99' עמ, שם(במשפט המקובל ובמשפט האמריקאי 

היא מתייחסת אל ההיסטוריה , לאחר מכן). והחפץ לעיין ימצא את הדברים שם

היא כותבת את הדברים , ובמסגרת זו, החקיקתית של גילוי עריות במשפט הישראלי

  ):113' בעמ, שם(הבאים 

  

 לחוק העונשין הוא שינוי 351קיקתו של סעיף הרקע לח"

שינוי שתואר , תפיסות היסוד באשר לעבירות המין באופן כללי

הרפורמה בעבירת האינוס . לעיל ואשר לא פסח גם על ישראל

השפיעה בתורה על הגדרת עבירת גילוי עריות ועל הערך המוגן 

 30'  ותיקון מס22' בעקבות תיקון מס. שעבירה זו פוגעת בו

לחוק העונשין הורחבה הגדרת המעשה האסור שביסוד עבירת 

, המעשה האסור איננו עוד האינוס במובן המצומצם. האינוס



  
  בית המשפט המחוזי בירושלים

  ומשה יוֵעד הכהן משה דרורי, ד" אב–סגן נשיא , צבי סגל: השופטים' בפני כב

  
  פלוני' פרקליטות מחוז ירושלים נ. י.מ 667-09 ח"תפ

  

   

 72 מתוך 27 עמוד

אינוס במובן 'אלא ה, כלומר בעילה כפויה של אישה בידי גבר

שפירושו קיום מגע מיני מכל סוג שהוא המבוצע בידי ', הרחב

. ובייקטה שלא בהסכמה חופשית של הס/גבר או אישה בזולתו

ההתנערות מן ההגדרה האנכרוניסטית של עבירת האינוס יש 

, לה משמעות לא רק במישור המעשי אלא גם במישור העקרוני

האינטרס . שכן יש בה כדי להצביע על שינוי תפיסות היסוד

 בלבושם 347- ו345המוגן כיום באמצעות הוראות הסעיפים 

 שלא היה קרבן ,על גופו, בלא הבדל מין, החדש הוא זכות האדם

על כבודו כאדם שלא יהיה קרבן להשפלה ושלא , לאלימות

אם , ייעשה בו שימוש בניגוד לרצונו לשם סיפוק תאוות מיניות

להבדיל מן התפיסה , זאת. בידי בן מינו אם בידי בן המין השני

אשר הדגישה את הגנת איבר המין הנשי מפני , המסורתית

, בכלל, ם בראיית האישהתפיסה אשר יסודותיה נעוצי, חדירה

כקניינו של הבעל וזיהוי האינטרס , בפרט, ואיבר המין שלה

  ".המוגן כזכותו של הבעל להגן על קניינו

  

על פי חוק , פגיעה חמורה בזכויות החוקתיות של האדם, יש לראות באותם מעשים  .107

בגופו או בכבודו , ...אין פוגעים" שבו כי 2הקובע בסעיף , כבוד האדם וחירותו: יסוד

כל אדם "כי ,  לחוק היסוד4מורה לנו סעיף , במקביל. "של אדם באשר הוא אדם

בכלל , על ההיבט החוקתי של עבירות המין ("גופו ועל כבודו... זכאי להגנה על

, ראה, תוך התייחסות לגילוי המאוחר, שהתגלתה בבגרותה, ובפגיעה של קטינה

והספרות והפסיקה ,  ואילך392' החל מעמ, שם,  אצל עציוניאת הדיון, בהרחבה

  ).שם, המוזכרת

  

לאחר שהגדיר את עבירת , במסגרת סימן ה לפרק י של חוק העונשין, המחוקק  .108

קבע , )348סעיף (והמעשה המגונה , )347סעיף (מעשה הסדום , )345סעיף (האינוס 

כאשר הן מבוצעות כלפי קטין ,  לחוק העונשין כי אותן עבירות מין אלה351בסעיף 

בעוד שבעבירת האינוס ומעשי : העונש לגביה מוחמר, שהוא בן משפחתו או חסר ישע

כאשר מדובר בקטינה , העונש המירבי,  שנות מאסר16הסדום העונש המירבי הוא 
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העונש , גם ביחס לעבירת המעשה המגונה.  שנות מאסר20העונש הינו , בת משפחה

 15העונש הוא , ואילו ביחס לאותו בן משפחה קטין, ות מאסר שנ10הוא " הרגיל"

  . שנות מאסר

  

שנפגע , מעבר להגנה הכללית על כבוד האדם וגופו, ערך מוגן נוסף, איפוא, לפנינו  . 109

שהוא בן , הגנה על קטין: והוא, מעשה סדום ומעשה מגונה, מעבירות מין של אונס

  . או האחראי על אותו חסר ישעכאשר הפוגע הוא ההורה , משפחה וחסר ישע

  

, mala per seאין חולק כי ערכים מוגנים אלה משקפים קביעת עבירות הינן   .110

משקפות , ר עציוני"כלשונה של ד, העבירות הללו. המבטאות רוע בפני עצמו

עסקינן ... כפי שזו נתפסת מבחינת המוסר הפוזיטיבי, התנהגות לא מוסרית"

העבירה פוגעת בערכים אשר הציבור מעוניין ... בעבירות אשר מהוות גם רע מוסרי

לשמור עליהם ושבלעדיהם אין אפשרות לקיים אורח חיים תקין או חיי חברה כפי 

  ).90' בעמ, שם ("שהמדינה מארגנת ומנהלת

  

שכן פגיעה בהם מקעקעת את , מחייבים ענישה הולמת, ם חברתיים אלהערכי  .111

בעוצמה , פיזית ונפשית, העבירה עצמה פוגעת בה. הביטחון האישי של נפגעת העבירה

  . לכשעצמה, כשמדובר בעבירת המין, זאת. רבה מאד

על ידי , כאשר מתווסף לכך גם האלמנט של פגיעה בקטין בן משפחה וחסר ישע

שכן נפגעת העבירה , הפגיעה הנה כפולה ומכופלת, אחראי על חסר הישעההורה או ה

, לא רק שלא זכתה להגנה ממנו, ובמקום זאת, הורה, נתנה מבטחה באותו מבוגר

  . אלא הוא הוא זה אשר היה האדם שפגע בה

יש השלכות על כל חייה הבוגרים של אותה , הנאנסת על ידי אביה, לפגיעות בקטינה

המוקדש לנושא , ר עציוני"פי שהדבר מפורט לאורך כל מחקרה של דכ, נפגעת נאנסת

מנקודת מבטן של "...העוסק בגילוי עריות , כשם הכותרת המשנית של הספר(זה 

  ").נשים בגירות קרבנות בילדות
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  גילוי עריות 

  

  מבוא 

  

וד כב: המופיעים בחוק העונשין ובחוק יסוד, הערכים החברתיים הללו, לעניות דעתי  .112

" רק"אני סבור כי לפנינו לא . אינם משקפים את התמונה המלאה, האדם וחירותו

שבוצעו על , עבירות מין במשפחה" רק"ואף לא , מעשי סדום ומעשים מגונים, אונס

והערך החברתי שנפגע , העבירות אותן ביצע הנאשם, בעיניי. ידי אחראי על חסר ישע

  . עריותגילוי –ולא פחות חשוב , מביצועם הוא גם

  

הפגיעה ; הפגיעה בכבוד; הפגיעה בגוף: ניתן לומר כי לפנינו כמה מעגלים  .113

העבירה של גילוי ; הפגיעה בקטינה חסרת הישע על ידי אביה; באוטונומיה המינית

המקרה שלפנינו נמצא בתוך . יש מקרים שבהם רק חלק מן המעגלים חלים. עריות

  .כל המעגלים כולם

  

ויש לה שורש ובסיס , כפי שגם אסביר להלן, עריות הינה אוניברסאליתעבירת גילוי   .114

  .ואף לכך אדרש, בערכים היהודיים

    

במסגרת גזר , אזכיר דברים שכתבתי לפני כארבע שנים, עתה, במסגרת דברי המבוא  .115

דעת הרוב הייתה של סגן ; לעניין התוצאה הייתי בדעת מיעוט(הדין שניתן על ידי 

 מדינת ישראל 8032/07ח "בתפ) השופט יורם נועם' השופט צבי סגל וכב' כב, הנשיאה

הצגתי באופן רחב את , באותו פסק דין"). פלוניפרשת  "–להלן ) (2008 (פלוני' נ

מעבר לעבירת מין , לפיה עבירת גילוי עריות מחייבת התייחסות מיוחדת, עמדתי

, נאסר במקרא"וי עריות כי גיל, ) של חוות דעתי23בפיסקה (כאשר הסברתי , רגילה

בכל שיטות המשפט , ולמיטב ידיעתי, בכל החברות, חברתי ותרבותי' טאבו'והפך ל

כי איסור , לא אחת, בספרות האנתרופולוגית והסוציולוגית נאמר, אכן. הנוהגות

. אשר מהווים בסיס לחברה ולתרבות, משקף ערכים אוניברסאליים, ...גילוי עריות

... איסור גילוי עריות נמצא בשחר התרבות , 'וס כותב כישטרא-האנתרופולוג לוי

 Lloyd de Mause, "The הדברים מובאים במאמרו של(' זוהי התרבות עצמה
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Universality of Incest," The Journal of Psychohistory, Fall 1991, Vol. 

19, No. 2 ."(   

  

  גילוי עריות במשפט העברי

  

מדינה יהודית 'ומדינת ישראל הינה , מאחר"כי , ל אמרתי"הנ פלוניבאותו פסק   .116

כדי לעגן בחוק , 'ומטרת חוק היסוד היא להגן על כבוד האדם וחירותו', ודמוקרטית

א 1כלשון סעיף ', יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

אשר יש בהם , ראיתי לנכון להביא מספר מקורות, כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד

, והצורך להגן על הנפגעת, כדי ליתן את המשקל הראוי לעבירת גילוי העריות

  . ) לחוות דעתי24פיסקה (" באותן עבירות, החלשה

  

אשר הוגדר , פרק יח, מצוי בספר ויקרא, בצורה מפורשת, מקור איסור גילוי עריות  .117

, ירושלים,  מוסד הרב קוקהוצאת, בפירושו לספר ויקרא(על ידי הרב דוד צבי הופמן 

וראה מה שכתבתי " (חוקי האישות והעריות"במילים , )יב' עמ, כרך שני, ז"תשכ

  ). ואילך25בפיסקה , פלוניתבעניין זה בפרשת 

  

פסוק , פרק ב, יש הרואים את שורש הדברים עוד בפסוק המפורסם שבספר בראשית  .118

כפי שמסביר , "ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחדַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת : "כד

תורה עם דרך "ומייסד שיטת , מחשובי רבני גרמניה(הרב שמשון בן הרב רפאל הירש 

  ): ההדגשות הוספו(בפירושו על פסוק זה , )1808-1888, "ארץ

   

פסוק זה רומז לדעת רבותינו להלכות עריות של בני נח "

על כן יעזב איש את ': הרי הוא אומר). ב" עז"סנהדרין נ(

על האיש : והרי כאן רמז. 'אביו ואת אמו ודבק באשתו

, אל יבקש לו אשה; להתרחק מאביו ואמו בעת בחירת אשתו

אם נתפוס דברים אלה בהקשר . הקרובה לו קרבה יתרה

 יתבהר במקצת אולי -', על כן'הפותח בהנמקת , הפסוק

 -, לאיש' עזר'ד האשה להיות תפקי. טעמם של חוקי עריות
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,  אותולהשליםשומה עליה '; כנגדו'ומשום כך עליה להיות 

אם יש ביניהם . אחרות ולשם כך היא זקוקה לסגולות -

אך גם לקו באותם , אולי נחנו באותן מעלות, קרבה יתרה

 בין -רק יחזקו את סגולות שניהם , אם יינשאו. חסרונות

א ישלימו את סגולותיהם אך נישואיהם ל; לטוב ובין לרע

יימצאו ביניהם , רק אם אין ביניהם קרבה יתרה. המיוחדות

בזכות ההבדלים האלה הם יהיו יחדו לאדם . הבדלי תכונות

לכשיינשאו יהיו לבשר אחד ויקיימו ביתר שלמות את ; שלם

  ". התפקיד האחד

  

, ור יחסי אב ובתוואיס, בכלל, לפני שאדרש לפירוט דיני גילוי העריות במשפט העברי  .119

, ראיתי לנכון, כפי שהובאו על ידי הפרשנים השונים, וטעמיהם של דינים אלה, בפרט

אשר משקף את הערך החברתי הנפגע מביצוע עבירת גילוי , להתייחס לדבר אחד

 91 שהובא במלואו בפיסקה –לחוק העונשין ) א(ג40כפי שמורה לנו סעיף (העריות 

הערך החברתי של גילוי " מתייצב"כיצד , לשאלה, נתיכוו).  לחתור ולמצוא–לעיל 

האם לבצע , כאשר אדם נדרש להכריע, מול הערך החברתי של החיים עצמם, העריות

  . הוא ייהרג, כאשר הוא מאוים שאם לא יעשה כן, עבירה של גילוי עריות

  

  :ל" הנפלוני של חוות דעתי בפרשת 29וכך כתבתי בפיסקה   .120

  

ומורה כי יש לשמור על איסור גילוי ... ההתורה מדגיש"...  

שהוא נמנה על , איסור זה נחשב חמור עד כדי כך. העריות

אשר לגביהם חל , שלוש העבירות החמורות ביותר בתורה

  . 'ייהרג ואל יעבור'הכלל 

, אין כאן המקום להאריך את הדיון בכלל זה ובמקורותיו  

יסודי הלכות , ם"ואסתפק לעניין זה בציטוט דברי הרמב

  :ב-הלכות א, פרק ה, התורה

כל בית ישראל מצווין על קדוש השם   . א'

ונקדשתי בתוך בני ': שנאמר, הגדול הזה
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. ]פסוק לב, פרק כב, ויקרא ['ישראל

ולא תחללו ': שנאמר, שלא לחללו, מוזהרין

  . ]שם ['את שם קדשי

כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ? כיצד  

ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות 

,  יעבור ואל ייהרג-בתורה או יהרגנו 

אשר יעשה אותם האדם ': שנאמר במצוות

וחי , ']פסוק ה, פרק יח, ויקרא ['וחי בהם

  . ולא שימות בהם-' בהם

  .  הרי זה מתחייב בנפשו-ואם מת ולא עבר   

חוץ , בשאר מצוות? אמוריםבמה דברים   . ב

מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת 

אם יאמר , אבל שלש עבירות אלו. דמים

 ייהרג -' עבור על אחת מהן או תיהרג': לו

  . 'ואל יעבור

מי ששימש ממלא מקום קבוע של , חיים כהן' כאשר פרופ, ואכן

" גילוי עריות"כאשר כתב את הערך , נשיא בית המשפט העליון

)incest (כאחת הדוגמאות  ציין, באנציקלופדיה יודאיקה

לחומרת גילוי העריות את הכלל המשפטי לפיו אסור לאדם 

דברים . גם לא כדי להציל את עצמו ממיתה, לבצע גילוי עריות

 Haim H. Cohn, "Incest," in: אלה פורסמו באופן מרוכז

 The Principles of Jewish Law, .)ed(, Menachem Elon

(Jerusalem, 1975), p. 487, at p. 488.."  

  

  איסור עריות של אב ובתו

  

ם בהלכות "כפי שמגדיר הרמב, נחשב כגילוי עריות, מגע מיני כלשהו בין אב לביתו  .121

  : הלכה ה, פרק א, אישות
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והם האמורות , כל שאסר ביאתו בתורה וחייב על ביאתו כרת"

, הן הנקראות עריות, ]פרק יח, ספר ויקרא [בפרשת אחרי מות

  ".אם ואחות ובת וכיוצא בהן: כגון, וכל אחת מהן נקראה ערוה

  

הלכות איסורי , ם"רמב(העונש הקבוע בתורה בגין גילוי עריות הוא מיתת בית דין   .122

, מהן שמיתתן בסקילה, העריות שיש בהן מיתת בית דין"): הלכה ד, פרק א, ביאה

ואלו הן ": בהלכה ה נאמר, שםו. "ומהן שמיתתן בחנק, ומהן שמיתתן בשריפה

  ."והבא על בתו... העריות שמיתתן בשריפה

הייתה הסתייגות מאימוץ המשפט העברי בתחום , ראיתי להכיר כי בעבר הרחוק[

אני מעז ": שאף אמר באחת הפרשות,  זוסמןר יואל"השופט ד' כב, מהנשיא, הפלילי

גם להטיל ספק בכך אם החלת המשפט העברי הפלילי יהא באמת מקובל על 

, האם יהא רוב מנינו ורוב בנינו של ציבור ישראל מוכן, לדוגמה. הציבור הישראלי

ואם , אישה נואפת בסקילה, על פי הלכת המשפט העברי, להמית, 1979בשנת 

,     מדינת ישראל'  נר'יעקב בן אליהו אפנג 89/78פ "ע(" ?יפהבשר, הייתה בת כהן

 כתוארו אז –השופט ' פסק דינו של כב). 1979(מול האות ו , 160' בעמ, 141, )3(ד לג"פ

 ולא –עסק שם בענייני הגנה עצמית , אשר התבסס על המשפט העברי,  מנחם אלון–

   . ודעתו של השופט אלון אומצה לבסוף בחקיקה–בענישה 

,    נחקקו חוק יסודות המשפט:  השתנה המצב המשפטי1979מאז , מכל מקום

על ; המחייבים פנייה למשפט העברי, כבוד האדם וחירותו: וחוק יסוד, 1980-ם"תש

השופט , במיוחד בדברים שיובאו מפי הנשיא, ראה להלן, השימוש במשפט העברי

  ].138-140בפיסקאות , אהרן ברק' פרופ

  

כלשון , הוא איסור כפול, ל גילוי עריות של בת שנולדה לאדם מאשתוהאיסור ש  .123

,  שתיים–חייב , הבא על ביתו מנשואתו, לפיכך"... : הלכה ו, פרק ב, שם, ם"הרמב

  . "' ערות אשה ובתה'ומשום ' בתו'משום 

נאסרו עליו מקרובותיה שש , כיון שקידש אדם אשה": בהלכה ז, שם, וכן ראה

ואם בא על אחת מהן ... ובתה: ... ואלו הן...  ערוה עליו לעולםוכל אחת מהן, נשים

  . "שניהן נשרפים, בחיי אשתו
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  בפרט, וביחסי אב וביתו, בכלל, הטעמים לאיסור גילוי עריות

  

מחלקם , כאשר נדרש הוא להסבר טעמי המצוות, "מורה נבוכים"בספרו , ם"הרמב  .124

  ).פרק לה, לק שלישיח, מורה נבוכים, ם"רמב(לארבע עשרה קבוצות 

  

כוללת את "ם "אשר כלשון הרמב, גילוי עריות נמצא במסגרת הקבוצה הארבע עשרה  .125

והם אשר מנינום בספר נשים והלכות , המצוות התלויות באיסור מקצת הביאות

וגם באלה הכוונה מיעוט התשמיש וריסון תאוות המשגל ככל ... איסורי ביאה 

מורה , ם"רמב" (...תחליף כמעשה הסכלים ושלא לעשות את הדבר , האפשר

, הציטוט הינו על פי מהדורת הרב יוסף קאפח. בסופו, פרק לה, חלק שלישי, נבוכים

בנוסח קצת שונה מופיעים ; שנה' בעמ, ו"תשנ, ירושלים, הוצאת מוסד הרב קוק

' עמ, כרך ב, תשסג, אוניברסיטת תל אביב(מיכאל שורץ ' הדברים בתרגום של פרופ

555-556.(  

  

את , תחילה, הוא מסביר. המתייחס לאותה קבוצה ארבע עשרה, בדיון הפרטני  .126

שכן הדבר , )זונה או יצאנית: בלשוננו(נאסרת הקדשה , לכן. הצורך בידידות ואהבה

לא : "מוצב מוסד הנישואין באופן הבא, ובהקשר זה, יביא למריבות ולשיבוש בייחוס

מורה , ם"רמב" (ייחוד אישה ונשיאתה בפומבינמצא אופן להתיר את המשגל אלא ב

במהדורת , שצד' עמ; שורץ'  במהדורת פרופ618' עמ, פרק מט, חלק שלישי, נבוכים

  ).הרב קאפח

  

' בעמ, שם(ם את הדברים הבאים "מסביר הרמב, לעניין טעם האיסור של גילוי עריות  .127

  ):שצז במהדורת הרב קאפח-שצו' עמ, שורץ'  במהדורת פרופ642-643

  

לשנוא אותו ,  כל עניינו למעט במשגל–איסור העריות "

  ...ושלא יבקש ממנו אלא מעט מזעיר

והוא שברוב , לכל העריות מקרב הנשים משותף עניין אחד

רובם של המקרים כל אחת מהן מצויה תמיד עם האיש 

ואין גינויי , ת בקלות וקרובה להילקחמתאפשר, בביתו
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והדיין לא יוכל למצוא . רשמיות נדרשים כדי להביאה אליו

אילו היה דין הערווה . פסול באיש בגלל הימצאה של זו איתו

והיא הייתה , שמותר לשאתה לאישה, כלומר, כדין הפנויה

היו רוב האנשים , אסורה עליו רק מבחינת שאינה אשתו

ומכיוון שביאתה נאסרה .  תמידנכשלים בזנות איתן

כלומר במיתת , והורתע מזאת הרתעה חזקה ביותר, לחלוטין

יש ביטחון שלא , ואין אפשרות לבוא על אלה, בית דין ובכרת

ברור מאד שעניין זה של . נקרב אליהן והדעת מוסחת מהן

, כי כאשר אדם נשוי לאישה. קלות הגישה מצוי בכל ערווה

בת בתה ואחותה מצויות , בתה, סבתה, גלוי שלרוב אמה

בצאנו , והבעל נתקל בהן תמיד בבואו, אצלו ברוב הזמנים

, גם האשה פוגשת לעתים קרובות את אחי בעלה. ובעשיותיו

, וברור שאדם מצוי לרוב עם אחיותיו. את אביו ואת בנו

וזה ברור . אחיות אביו ואשת דודו ומתחנן עמהן, אחיות אמו

שים לבך . עריות של שאר בשראלה הן כל ה. ברוב המקרים

  ".אליהן

  

מוסבר על , הקשור דווקא לגילוי עריות בין אב לבתו או בין אדם לאמו, נימוק נוסף  .128

 במהדורת 643' בעמ, שצז במהדורת הרב קאפח' בעמ, שם(באופן הבא , ם"ידי הרמב

  ):שורץ' פרופ

  

כי , אבל הענין השני הוא לדעתי הדאגה לבושת הפנים"

, אירוע מעשה זה בין השרש והענף חוצפה גדולה מאד

לפיכך נאסר על השרש והענף , כלומר ביאת האם או הבת

ואין הבדל בין אם יבוא השרש , שיבוא אחד מהן על השני

או יתאחדו שרש וענף בביאת , על הענף או הענף על השרש

מר שיהא אדם אחד מגלה ערוה בביאה של כלו, אדם שלישי

וביאת , ומשום כך נאסר לצרור האשה ואמה, שרש וענף
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כי כל אלה הם גלוי ערות אדם לערות , ואשת הבן, אשת האב

  ".שרש וענף

  

כאילו יש זמינות לאדם ליצור קשר , ם"הטעם הראשון שניתן להעלות מדברי הרמב  .129

, פילוסוף(אברהם אבן עזרא '  בדברי רמצוי גם, )127כמצוטט בפיסקה (עם בתו 

ופעל בארצות שונות באירופה , 1089-ך שנולד בספרד ב"דקדקן ופרשן תנ, משורר

פסוק , פרק יח, בפרשנותו על פסוק בספר ויקרא, )1164ונפטר לבסוף באנגליה בשנת 

והנה אסר כל , לא יתכן לאסור כל הנקבות, ובעבור שיצר לב האדם כבהמות", ו

  ".עמו בכל עתהנמצאות 

אותה הזדמנות שבה נעדרה האם מן הבית , כי במקרה שלפנינו, לא למותר להזכיר[  

' נוצלה על ידי הנאשם להכניס את בתו המתלוננת ק, כאשר ביקרה את קרובותיה

  ].בה, לחדרו ולבצע שם את זממו

  

שנת נולד בגירונה שבספרד ב, חכם הלכה מקובל ופרשן, משה בן נחמן' ר(ן "הרמב  .130

אינו מקבל את , )1270בה מת בשנת , בערוב ימיו עלה לארץ ישראל ; פעל בספר, 1194

ובפרושו על הפסוק , ם ולא זו של אבן עזרא"לא זו של הרמב, הגישה האמורה

  :מסביר הוא את הדברים הבאים, האמור

  

והרב . טעם איסור העריות בשאר הבשר איננו מפורש"

כי הוא למעט )  מטג( אמר במורה הנבוכים ]ם"הרמב[

והנשים האלה , המשגל ולמאוס אותו ולהסתפק ממנו במעט

וכן , אשר אסר הכתוב בשאר האשה הן המצויות עמו תמיד

וכטעם הזה יגיד . בשאר עצמו מצויות לו והוא נסתר עמהן

כי בעבור ,  גם כן]אבן עזרא[א "וכבר כתב ר. הרב על כולן

,  כל הנקבותהיות יצר לב האדם כבהמות לא יתכן לאסור

  . והנה אסר כל הנמצאות עמו בכל שעה

שיחייב הכתוב כרת על אלה בעבור , וזה טעם חלוש מאד

ומתיר שישא אדם נשים רבות למאות , המצאן עמו לפעמים

כמותר לבני נח , ומה יזיק אם ישא את בתו לבדה. ולאלפים
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ואין לאדם , וישא שתי אחיות כיעקב אבינו, )סנהדרין נח ב(

הגונים כמו שישיא את בתו לבנו הגדול ממנה נשואים 

כי הארץ לא תהו בראה , וינחילם בנחלתו ויפרו וירבו בביתו

  .לשבת יצרה

אבל כפי הסברא יש בענין סוד , ואין בידנו דבר מקובל בזה

מסודות היצירה דבק בנפש והוא מכלל סוד העבור שכבר 

  .רמזנו לו

י לקיום כי המשגל דבר מרוחק ונמאס בתורה זולת, ודע

וכן אשר איננו טוב , ואשר לא יולד ממנו הוא אסור, המין

זה טעם אל כל , בקיום ולא יצלח בו תאסור אותו התורה

ירחיק הדבר , )להלן כ יט(כי את שארו הערה , שאר בשרו

והלשון נגזר מן הנשאר בציון והנותר בירושלם , מפני השאר

ן פסוק להל(ולכך יאמר שארה הנה זמה היא , )ישעיה ד ג(

כלומר אינם נשואין ואישות כי לא יצליח אבל היא זמה , )יז

דברים , והנה העריות מכלל החוקים. מחשבת תאוה בלבד

והגזרה הוא הדבר העולה על דעת המלך , שהם גזירת מלך

שהוא החכם בהנהגת מלכותו והוא היודע הצורך והתועלת 

 במצוה ההיא שיצוה בה ולא יגיד אותו לעם זולתי לחכמי

  ". יועציו

  

בניסיונו של בעל ספר החינוך , בתמצית, ן מובאות"ם והרמב"גישותיהם של הרמב  .131

 בספרד והיה מתלמידיו של 13-שחי במאה ה, אהרון הלוי מברצלונה' המיוחס לר(

  ):מצוה קצ, ספר החינוך(למצוא את טעם גילוי העריות , )ן"הרמב

  

רכה ם זכרונו לב"בטעם איסור הקרובות כתב הרמב"

שהענין הוא לפי שהתורה תרחיק המשגל מבני אדם לבד 

ולכן אסרה לנו התורה , מה שצריך לפריה ורביה או למצוה

לפי שהכשלון ימצא בהן יותר מפני שמצויות , הקרובות

  .  אצלו תמיד
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ן זכרונו לברכה אמר כי הטעם הזה חלוש מאד "והרמב

, שיחייב הכתוב כרת על אלה מפני המצאם אצלו תמיד

יתיר מצד אחר שישא אדם אחד מאה נשים אם ירצה או ו

אבל כפי הסברא , ואמר הוא זכרונו לברכה וזה לשונו. אלף

והוא מכלל , כי יש בענין סוד מסודות היצירה דבוק בנפש

  .  עד כאן, סוד העיבור שכבר רמזנו לו

ם זכרונו לברכה שכתב עוד טעם אחר " ואני ראיתי להרמב

אמר כי תרחיק התורה שלא , תיעל צד הפשט לדע, בענין

, יעיז פניו האדם לבוא על האשה שראוי לנהוג בה כבוד

, כלומר מטעם מדת הבושת, וידחוק לפרש רובן על הצד הזה

  ".  יאריך הענין אם באנו לכתוב הכל, הכל כמו שבא בספרו

  

במיוחד של אב ובתו או אדם , מוצגת הערווה של גילוי עריות, בקרב פרשנים אחרים  .132

כאנטי תזה לנישואין בין אנשים ללא קרבת דם , שהם קרובים זה לזה, עם אמו

  .שהיא הדרך המעולה, ביניהם

  

, מחשובי רבני איטליה, עובדיה ספורנו' שחובר על ידי ר(מסביר הספורנו , למשל, כך  .133

  :ל"על הפסוק הנ, )1480-1550

   

הנה התולדת ההוה משאר בשר בהיות אז הפועל והמתפעל "

קרובים במזג ראוי שתהיה יותר הגונה וממוזגת כמו שקרה 

בתולדת משה אהרן ומרים מעמרם ויוכבד דודתו וכמו 

אשר יהיו הפועל , זה יצדק. ל על נשואי בת אחותו"שאמרו ז

כי זה יקרה , אפס. והמתפעל מכונים להפיק רצון קונם בלבד

כי אמנם מה שיקרה בכל המין האנושי או ברובו . על המעט

הן בעון ': בזה הוא שיהיו מכונים לתענוג בלבד כאמרו

ובהיות שאר ). ז, תהלים נא(' חוללתי ובחטא יחמתני אמי

הנה כאשר , וההרהור והתענוג בו רב מאד, הבשר מוכן מאד

ירבה ההרהור , יהיו חושבים שניהם שחבורם בלתי אסור
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ובכן יזנו ולא יפרוצו ומלאה , והחבור ביניהם לתענוג בלבד

כי אמנם תענוג הגלוי . 'לגלות ערוה': ולכך אמר. הארץ זמה

ובכן אסרה תורה בשאר בשר כל , בלבד הוא המכוון ברוב

והקרובים לזה הקו במדרגה אחת ומדרגות , יוצא ירך

  .". ..הקורבה תחשבם התורה מן האיש והאשה כבעלה 

  

, אך בדגשים שונים, בגישה דומה של בדיקת השוני בין הנישואין לבין יחסי העריות  .134

שהובאו לעיל בפיסקה , בהמשך לדבריו על הפסוק בבראשית(דוגל הרב שמשון הירש 

  ):ההדגשות במקור(ל מספר ויקרא "בפירושו על הפסוק הנ, )118

  

ק טעמיהם של איסורי עריות נובעים בלא ספק מעומ"

גלויים וידועים ;  שהוא נעלה מבינת האדם-הטבע האנושי 

 והמפליא -הרואה כל הווה מראשית הווייתו , הם רק לזה

לא על . לארוג את קשר המיסתורין שבין הנשמה לבין הגוף

 האפשריות הפיזיולוגיות התוצאותאלא על , טעמים אלה

' של עבירות אלה העזנו להביע השערות אחדות בפי

באיסורי עריות שנאמרו , כאן).  מד-מג ' עמ(בראשית 

שהרי הקירבה . יש להוסיף על אותם הדברים, לישראל

: האוסרת יחסי אישות נתפסת כאן במשמעות רחבה יותר

 אלא קירבה מחמת -יש עריות שאין ביניהן קירבת דם 

כבר נאסרו קרובי , ומשנתקדשה אשה לאיש; קידושין

על התוצאות נוסף : נמצאת אומר. שניהם על שניהם

 יש להתחשב כאן גם בשיקולים -הפיזיולוגיות העמוקות 

יורשה . התלויים בנישואין ובמשפחה,  חברתיים-מוסריים 

  .לנו לרמוז על השערות אחדות גם בכיוון זה

של חיי ' ערוה'בין הדברים המוציאים את הזיווג מכלל 

 יש - ומעלים אותו לכלל מצוה קדושה ומקדשת -בהמה 

כי החיבור : להזכיר גם את זה כבעל חשיבות לא מועטת

ישכין ; ברוח ובנשמה של המינים יאחד אותם גם הגופני
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 כלשון ברכת -' שלום וריעות, אהבה ואחוה'ביניהם 

 - מיח את האהבה המיוחדת במינה יצ; הנישואין שלנו

 - כדברי שיר ' עזה כמוות ונהרות לא ישטפוה'שהיא 

כללו של . 'על אהבת איש ואשה ואהבת ה)  ז-ו , ח(השירים 

יטהר מכל חושניות של ערוה ויתקדש ' ודבק באשתו': דבר

 אם יביא באמת לידי נס כל -בקדושה מוסרית עליונה 

ואמיתה של אותה ; 'והיו לבשר אחד'הניסים של אחדות 

  .אחדות היא היסוד לכל אושר משפחתי ומדיני

בטרם , שאיש ואשה יהיו רחוקים זה מזו, מן הראוי אפוא

, אל יהא ביניהם קשר של חיבה; יינשאו ויחיו חיי אישות

 קשר -כי העז שבקשרי האהבה ; הנובע מאהבת קרובים

רק כך .  בדין שיצמח רק מתוך הנישואין עצמם-הנישואין 

תעלה גם הבחינה המינית של הנישואין ותגיע לדרגה של ת

, כל עצמה תהא בטלה באהבת בני הזוג; טהרה מוסרית

  .שהתחילה בה ונובעת גם ממנה

אם כבר היו הלבבות קשורים זה לזה באהבת , לא כן יהיה

וככל שחיי המשפחה יעצבו את דמותו ; אחים ובנים, הורים

; רובים בישראל כן יגדל כוחה של אהבת ק-' של עם ה

; מעתה נישואי קרובים יוסיפו רק אהבה מועטת על אהבתם

והנישואין יוסיפו כמעט רק ; כי כבר קדמה אהבת הקרובים

 אם איננה מביאה -, כשלעצמה, אך זו; את הבחינה המינית

  .ערטילאית' ערוה' איננה אלא -לידי אחדות הלבבות 

ורמים תפקידם והשפעתם הם ג, אהבת הקרובים: זאת ועוד

תפקידם ,  בצד אהבת בני הזוג-חשובים עצמאיים 

ובדין שישפיעו בצוותא כדי לבנות חיי משפחה ; והשפעתם

, ואף אין זה נסבל, משום כך אין זה רצוי; כרצון התורה

אין האם יכולה להיות . שגורמים אלה יידחו זה מפני זה

אין האחות יכולה ; אלא אם כן תחדל להיות אם, רעיה

ואין הדודה ; אלא אם כן תחדל להיות אחות, הלהיות רעי
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. 'וכו' אלא אם כן תחדל להיות דודה וכו, יכולה להיות רעיה

 תהיינה -' וכו' הדודה וכו, האחות, שהאם, אך רצון התורה

והואיל ואין הן יכולות להיות . 'וכו' דודה וכו, אחות, רק אם

ורה והת; הרי הזיווג עמן איננו אלא ערוה ערטילאית, רעיות

אחותך היא לא ', '!אמך היא לא תגלה ערותה': אומרת

, רחוקים אנחנו מלהיות סבורים. 'וכו' !תגלה ערותה

קל וחומר שלא ; שדברינו נגעו בעצם טעמן של הלכות אלה

אך נראה לנו להצביע על התוצאות . מיצו את כל טעמיהן

ותוצאות ; הקשות של המעשים הנאסרים בהלכות עריות

 - בתחום המוסרי - להבנתנו המוגבלת אלה ניכרות גם

  ".החברתי שהוא נוח להבנתנו

  

  "בני נח" איסור כללי החל על – גילוי עריות 

  

על פי המשפט , אלא, ראוי לציין כי גילוי עריות אינו רק עבירה פרטיקולארית יהודית  .135

, תאותן נורמות משפטיות בסיסיו: דהיינו, הינה חלק משבע מצוות בני נוח, העברי

הפרק , הלכות מלכים, ם"רמב(אשר על פי היהדות מחייבות את כלל האנושות 

אזכיר כי דווקא לעניין בו , על כל פנים. אין כאן המקום להיכנס לפרטים). התשיעי

 יש שתי – כאשר שניהם נוכרים –גילוי עריות שבין אב לביתו : דהיינו, אנו עוסקים

, )עמוד ב, דף נח, מסכת סנהדרין,  בבליתלמוד(בשמו של רב הונא , נוסחאות בגמרא

האם במסגרת איסורי גילוי עריות של בני ) ם והמאירי"הרמב(ונחלקו הראשונים 

נכלל האיסור של אב , אחות ועוד, אשת איש, אשת האב, הכוללות את האם, נוח

  .אם לאו, וביתו

  

  יישום התפיסה היהודית של גילוי עריות במשפט הפלילי הישראלי

   

דבריו : קרי, במיוחד ככל שמדובר בדין המחייב בעולם היהודי, ם"יון זה ברמבע  .136

אינו , )121-123שצוטטו לעיל בפיסקאות (בהלכות אישות ובהלכות איסורי ביאה 

  . נועד רק להגדיל תורה ולהאדיר
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ומדברים שנכתבו על ידי , כפי שעולה ממדיניות הפסיקה של בית המשפט העליון  .137

את , ואפילו עד למינימום, גם אותם שופטים אשר נוטים לצמצם, יםהשופטים בספר

שבאו , מסכימים הם כי כאשר מדובר בערכים אוניברסאליים, יישום המשפט העברי

כחלק , זאת. ראוי גם ראוי לאמצם במשפט הישראלי, לידי ביטוי במשפט העברי

א לחוק 1יף כפי שמורה סע, מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ואשר זה הוא , "מטרה"שכותרת השוליים שלו היא , כבוד האדם וחירותו: יסוד

  : נוסחו המלא

  

כדי לעגן , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, יסוד זה-חוק"

יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית -בחוק

  ".ודמוקרטית

  

לעניין הענישה של העבריין , הסברתי מדוע מן הראוי לאמץ, ל" הנפלוניבפרשת   .138

, שם(את החומרה שמייחסת היהדות לעבירות גילוי עריות , במשפט הישראלי

  ):33בפיסקה 

  

ככל שמדובר בצורך לאמץ בשיטת המשפט הישראלית את "

כבוד : חוק יסודא ל1סעיף , כפי שמורינו, הערכים היהודיים

הן בספרות המשפטית והן , יש חילוקי דעות, האדם וחירותו

  . בקרב שופטי בית המשפט העליון

אך אוכל . אין כאן המקום והזמן לדון בפרטי הדעות השונות

כי גם אלה הממעיטים לצטט את , ללא כל הסתייגות, לומר

וסבורים כי מן העקרונות ומן הערכים , המשפט העברי

, היהודיים יש לאמץ את הערכים הכלליים והאוניברסאליים

 בין והוא הדין[יסכימו כי איסור גילוי עריות בין אח לבין אחות 

לפרשנות , עומד באמת המידה הבסיסית ביותר, ]אב לביתו

  . הסעיף

די בכך , לא אאריך ואצטט את דברי המלומדים והשופטים כולם

אהרן ברק שכתב את ' את דבריו של פרופ, בלשונו, שאביא

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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המהפכה 'ב, מאמרו זה עת כיהן כנשיא בית המשפט העליון

  :30, כרך א, משפט וממשל', זכויות אדם מוגנות: החוקתית

ערכי היסוד של היהדות הם ערכי היסוד של '

קדושת , כוונתי לערכים של אהבת האדם. המדינה

שמירת , עשיית הטוב והישר, צדק חברתי, החיים

שלטון החוק על המחוקק וכיוצא , כבוד האדם

. ערכים אותם הנחילה היהדות לעולם כולו, בהם

הם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ... 

אותם ערכים אוניברסאליים המשותפים לבני 

ואשר צמחו מתוך המסורת , החברה הדמוקרטית

  .'וההיסטוריה היהודית

, ברקאהרן ' ומצוטטים בספרו של פרופ, שוב, והדברים מובאים

 - ד"תשנ, ירושלים(פרשנות חוקתית , כרך ג, שפטפרשנות במ

  .342' בעמ, )1994

שניתן , ברק את הדברים הבאים' מוסיף פרופ, מיד לאחר מכן

  ):343' בעמ, שם(ליישמם גם לפרשה שבפנינו 

באמצעות התמקדות בערכיה , אכן'

האוניברסאליים של היהדות וההלכה מזה ושל 

תה הדמוקרטיה מזה ניתן יהיה למצוא את או

. השלמה והרמוניה שהפרשנות שואפת אליה

 בין אלה של -ברמה האוניברסלית של ערכים 

עולם היהדות ובין אלה של השיטות 

 ניתן יהיה להשיג את -הדמוקרטיות השונות 

בין הערכים ' המשותף-הסינתזה והמכנה'אותה 

אם ניתן למצוא השלמה והרמוניה . השונים

, ובןכמ, יש, ברמות הפשטה נמוכות יותר

לאור השוני , עם זאת; להתמקד ברמות אלה

, המהותי הקיים לעתים בין הערכים השונים

ספק אם ניתן יהיה למצוא את אותה סינתזה 

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=������%20�����%20-%20������%20������
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=������%20�����%20-%20������%20������
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לשם מציאתו של מכנה . ברמות הפשטה נמוכות

לא יהא מנוס מהתמקדות ברמות , משותף

ברמות אלה , אכן. ההפשטה הגבוהות ביותר

דית עם משתזרים ערכיה של המדינה היהו

היהדות ועולם . ערכיה של המדינה הדמוקרטית

ההלכה תרמו תרומה חשובה לחשיבה 

ואך טבעי הוא כי ברמות ההפשטה , הדמוקרטית

  ".' הגבוהות יימצא המשותף ביניהם

  

שופט בחברה , בספרו האחרון שכתב כנשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק' פרופ  .139

תחת הכותרת , 289' מסביר בעמ, )2004, נבוכתר ו, אוניברסיטת חיפה (דמוקרטית

כי הפנייה אל המשפט העברי איננה כאל משפט , "משפט עברי כמשפט לאומי"

הוא חלק . המשפט העברי אינו משפט זר", לדעתו. השוואתי או כפנייה למשפט זר

הוא ליווה את העם . 'נכסי צאן הברזל של תרבותה'הוא אחד מ. ממהותינו הלאומית

הפנייה אל המשפט העברי היא פנייה . לך ההיסטוריה הארוכה שלוהיהודי במה

  ".' נכס תרבותי יקר של עמנו'אל ' פנימית'

מתייחס הנשיא ברק למקרים בהם הורה המחוקק כי למשפט העברי תוקף , בהמשך

, )289-290' בעמ, שם, "משפט עברי כמשפט מחייב"תחת הכותרת (פוזיטיבי מחייב 

השראה פרשנית מהמשפט "שבהם על השופט לקבל , ואל המקרים האחרים

ההדגשה ; שם הוא כותב כדלקמן, 290' הכותרת של ראש הפרק בעמ ("העברי

  ): הוספה

  

המשפט העברי משפיע גם על התכלית האובייקטיבית של "

גם אם החוק לא הושפע כלל מהמשפט הוא משפיע . החקיקה

שבמסגרת ערכיה של , פעה פרשנית זו מתבטאת בכךהש. העברי

, המהווה את תכליתו הכללית של כל חוק, שיטת המשפט שלנו

יש לכלול גם אותם ערכים יהודיים אשר נקלטו במשפטנו 

אך אנו עם , הננו מדינה צעירה, אכן. באמצעות המשפט העברי

ערכי היסוד . שורשינו נעוצים במסורתנו ארוכת השנים. עתיק
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בהם . משפט העברי מעצבים את דמותנו כעם וכמדינהשל ה

באים לידי ביטוי היותנו לא רק מדינה דמוקרטית אלא גם 

ערכי יסוד אלה הם חלק מערכי היסוד של . מדינה יהודית

הפנייה לערכי היסוד של המשפט : יושם נא אל לב. משפטנו

. זו פנייה אל משפט ישראל. העברי אינה פנייה למשפט משווה

. הפנייה אינה אל כל ערכיו של המשפט העברי. יית חובהזו פנ

  ".הפנייה היא אל אותם ערכים המהווים חלק ממשפט המדינה

  

בבואנו לקבוע את , מן הראוי, כי גם לפי הגישה המינימליסטית ביותר, מכאן עולה  .140

ניתן משקל משמעותי , הערכים המוגנים הרלבנטיים לעניין הענישה הפלילית

, בכלל, דברים אלה נכונים. סגרת המשפט העברי והמסורת היהודיתלמעמדם במ

אלא הפכו לערכים , כאשר ערכים אלה אינם רק יהודים פרטיקולאריים, ובקל וחומר

  . אוניברסאליים

  

   עבירה אוניברסאלית–גילוי עריות 

  

מתארת את ההיסטוריה של איסור , )ל" ואילך של ספרה הנ35' בעמ(ר עציוני " ד  .141

כי אכן מדובר בעבירה אוניברסאלית , מסקנתה היא. גילוי עריות בתרבויות רבות

כאשר , )ל" לספר הנ40-41' כאמור בעמ, החריגים הינם בחברות מצומצמות(כמעט 

המקום לפרט אין כאן . ברור הוא כי בחברה המערבית האיסור הינו כולל וברור

אזכיר כי מדובר . ולהסביר את כל הרציונאליים ואת שלבי ההתפתחות בעניין זה

ולכך יש , הרפואה והגנטיקה, הסוציולוגיה, בהתפתחויות בתחום הפסיכולוגיה

  ).42-49' בעמ, שם(מוסרי -להוסיף את הרציונל הדתי

  

ליים השונים ביחס כי מניתוח ההתפתחויות והרציונ", ר עציוני מסכמת ואומרת"ד  .142

בעוד שקשה . לתופעת גילוי העריות בחברה המערבית ניתן להצביע על מגמה ברורה

גנטיים -לטעון כי ברור מעל לכל ספק שהרציונליים הדתיים או הרפואיים

הרי שלצד הצורך בהגנה על , מצדיקים איסורים משפטיים על גילויי עריות

חברתית -ת הצדקה ציבוריתקיימ, הקרבנות מפני הנזקים הנפשיים הקשים
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חשוב לזכור כי גם אם יתברר שאין הצדקה . בשמירה על מרקם התא המשפחתי

הרי , רפואית ממשית לאיסור אבסולוטי על קיום יחסי מין בתוך המשפחה

שהכפייה הנלווית לכך והפגיעה הקשה נלווית בתא המשפחתי ובקרבנות בוודאי 

  ).49' בעמ, שם ("ופעהמצדיקות טיפול מערכתי ומשפטי ייחודי בת

  

ומבלי לגרוע מהחשיבות המשפטית והמעמד של המשפט העברי , מעבר לצורך  .143

ראיתי , ובערך האוניברסאלי של עבירת גילוי עריות, במשפטה של מדינת ישראל

החל , שכזכור(משפטו של הנאשם , כי היא חלה גם במשפט המוסלמי, לנכון לציין

 ועל כן הוא עדיין – סיפא לעיל 23כאמור בפיסקה  –אך לא סיימם , בהליכי גיור

ואין אנו מקבלים גישות , מה שמחייב הוא המשפט הישראלי, למניעת ספק). מוסלמי

, במקרה שלפנינו. הסותרות את דברי הריבון הישראלי, או עמדות חברתיות אחרות

גם , ולכן חשבתי כי מן הראוי להזכירם, מתיישבים הדברים והם עולים בקנה אחד

  .לנאשם שבפנינו

  

הוצאת דביר , על פי תרגומו של יוסף יואל ריבלין(פסוק כז , פרשת הנשים, בקוראן  .144

  :נכתב לאמור, 80' עמ, )1987-ז"תשמ, תל אביב(

  

  ...".אימותיכם ובנותיכם ואחיותיכם: ואלה אסורות עליכם"

  

  ).שם, ובהערה, 51ליד הערה , 40' עמ, שם, עציוני: וראה גם(

  

, על פי ההסדר החקיקתי המצוי, ר לימור עציוני את הערכים המוגנים"וכך מסכמת ד  .145

  ):127-128' בעמ, שם(ככל שהדבר נוגע לגילוי עריות 

  

: המשפט הפלילי מגן על כמה ערכים בהקשר של גילוי עריות"

ערך שלמות הגוף והנפש של , ערך שלמות התא המשפחתי

גילוי עריות . ערך כבוד האדם והזכות לאוטונומיה אישית, האדם

וניצול מיני של ילדים לא נתפס עוד כעבירה נגד המוסר או נגד 

ימיות של או כחלק מחוק שמסדיר נישואין ולגיט, הצניעות
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ההגדרה המסורתית אשר התבססה על קשרי . יחסים חברתיים

דם ועל קרבה משפחתית שונתה וכוללת מעתה גם ניצול 

הפסיקה פירשה . שימוש בסמכות וגרימת נזק לאדם, משפחתי

המהווים את , איסור זה כבא להגן על ערכים מוגנים מסוימים

. ה לקיומההגרעין של עבירת גילוי עריות ומעניקים לגיטימצי

התנהגות של גילוי עריות פוגעת ומסכנת את ערכי שלמות 

, כבוד האדם וזכותו לאוטונומיה, שלמות הגוף והנפש, המשפחה

שהם ערכים חברתיים חשובים וחיוניים לתפקודה התקין של 

החברה , באמצעות הגנה על ערכים אלה. החברה ולהתפתחותה

ונומי והוא יוכל סבורה כי יובטח קיומו השליו של הפרט האוט

  .לממש זכויותיו כאדם ולתפקד באורח חיים נורמלי בחברה

המהווים פועל יוצא של השינוי בתפיסת , ערכים מוגנים אלה

מבטאים בין היתר גם , הקרבן ותרומת התנועה הפמיניסטית

רפואיים ודתיים , סוציולוגיים, את ההסברים הפסיכולוגיים

יחדיו מהווים אלה הצדקה . שנתנו לתופעה לאורך שנים

פילוסופית משפטית אמפירית להתמודדות חברתית ראויה עם 

  ".תופעת גילוי עריות

  

אותו יש , "הערך החברתי שנפגע מביצוע עבירה"מכאן עולה כי לגבי היסוד של   .146

הערך החברתי הנפגע הינו הגנה , לחוק העונשין) א(ג40להביא בחשבון במסגרת סעיף 

; ביחסים מול הוריו, הגנה על קטין חסר ישע; כמו בכל עבירת מין, על הגוף והכבוד

  .  הערך החברתי האוניברסאלי של גילוי עריות–בעיקר , עניות דעתיול, ולא פחות

  

איסור גילוי ) והאוניברסאלית(כי על פי המסורת היהודית , בהקשר אחרון זה אעיר  .147

, בעוד החקיקה הישראלית שהובאה לעיל, עריות חל גם כאשר מדובר בבגירים

ובהערה , 86 ליד הערה 119' בעמ, שם, על כך גם עמדה עציוני(מתייחסת לקטינים 

  ). 121' ל וכן בעמ"הנ
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חובה עלינו לבדוק את הנסיבות הקונקרטיות של , וכאמור, המיוחד במקרה שלפנינו  .148

-9שבעת ביצוע העבירות הייתה בת , גילוי העריות נעשה בקטינה, המקרה שבפנינו

, בכלל, ןאשר נוספת על עבירת מי, כל זאת היא החומרה. על ידי אביה מולידה, 12

  .בפרט, ופגיעה בקטין

  

  מידת הפגיעה בערך החברתי

  

במסגרת קביעת אותו מתחם העונש ההולם , לחוק העונשין מורה לשופט) א(ג40סעיף   .149

כפי , להתחשב לא רק בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, למעשה העבירה

  . "במידת הפגיעה בו"אלא גם , שהוסבר בשני הפרקים הקודמים

  

שבה נפגע , היא המידה, כי כאן מצווים אנו לבדוק את העוצמה, משמעות הדבר היא  .150

  . עקב ביצוע מעשי העבירה של הנאשם, או נפגעו הערכים החברתיים המוגנים

  

שהתייצבה והעידה בפנינו , ראינו בעצמנו מה עולל הנאשם לביתו, במקרה שלפנינו  .151

והופסקה על ידי , ע בה הנאשםתארה את המעשים שביצ, תחילה: ארבע פעמים

פיסקאות   : ראה(כאשר הגיעה לתיאור קונקרטי של מעשה אחד לפרטיו , הסנגור

, ששיקרה בעדותה הראשונה' סיפרה ק, בפעם השנייה; ) להכרעת הדין38-46

ובהכרעת הדין הבאנו בהרחבה את תשובותיה לשאלות שנשאלה מדוע בחרה בדרך 

על גירסתה ' חזרה ק, בפעם השלישית; )דין להכרעת ה77-93פיסקאות (השקר 

וגם כאן משקפת הכרעת הדין את , לפיה היא שיקרה בעדות הראשונה, השנייה

 להכרעת 101-129פיסקאות (השאלות והתשובות המפורטות של המתלוננת בעניין זה 

לפיה האירועים , העלתה המתלוננת גירסה חדשה, בפעם הרביעית והאחרונה; )הדין

,  פיתתה את אביה– 9-12 שבגילאים –אך היא זו , אכן היו,  אביה כלפיההמיניים של

אף הייתה מוכנה להשוות את , בעדותה בפנינו', ק, לעניין זה. וגרמה לו לאנוס אותה

ראה הציטוטים בפיסקאות (ומפתה אדם לבוא אליה , עצמה לזונה הניצבת בצומת

 ועד 130החל מפיסקה , ושהכאשר העדות הרביעית כולה פר,  להכרעת הדין135-136

  ).  להכרעת הדין147פיסקה 
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, מידת הביטחון של בת באביה, הפגיעה באותו ערך חברתי של יחסי הורים וילדים  .152

, במעשי הסדום ובמעשים המגונים, לא רק בפרשות האונס, נפגעה באופן אנוש

, וננתאלא גם בהשלכותיהם הקשות על אישיותה של המתל, בריבוי העבירות הללו

  .ל"כפי שעולה מעדותה הנ

  

, כפי שראינו לעיל במסגרת תיאור תמציתי של תסקיר נפגע העבירה, ביתר שאת  .153

היא נאלצה לעבור . גרמו לה לשבר בכל האישיות', החוויות שאותן עברה ק

, היא החלה לשתות אלכוהול ולהביע מחשבות אובדניות. מהפנימייה בה היא נמצאת

במשפט , ולות אובדניות באחד מן השלבים במהלך העדויותואף ניסתה לבצע פע

שקטעים לא קצרים ממנה הובאו , ר לאופר"ד, חוות הדעת של הפסיכיאטר: ראה(

  ).66-72בפיסקאות , וצוטטו בהכרעת הדין

  

כעולה . והיא נמשכת עד היום, לא פסקה,הפגיעה בערך החברתי הנוגע במתלוננת  .154

מצבה הנפשי והרגשי קשה , "…" שהותה כיום במעון גם בעת, מתסקיר נפגע העבירה

להערכת כותבת התסקיר והגורמים . היא זקוקה לטיפולים תומכים. ביותר

עליה להשאר במסגרת , לשוב לביתה' על אף רצונה של ק, "…"המטפלים במעון 

' ויידרש עוד זמן רב עד שתהא ק, והדרך לשיקום עוד ארוכה, הפנימייתית הטיפולית

הציטוט מסוף : ראה(בל ולהפיק את המירב מהטיפול הפסיכולוגי בשלה לק

  ). לעיל,  סיפא59המובא בפיסקה , התסקיר

  

ניתן ,  באותם ערכים חברתיים"מידת הפגיעה"כך שאם ניתן לסכם פרק זה בדבר   .155

של , אם לא ממש בקצה, הנמצאת קרוב מאד, לומר כי מדובר בפגיעה אנושה וחמורה

  . חומרהלכיוון ה, הסקאלה

  

  מדיניות הענישה הנהוגה

  

אשר יש להתחשב בו הוא , לחוק העונשין) א(ג40המופיע בסעיף , האלמנט הבא  .156

  ."במדיניות הענישה הנהוגה"
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אינם משקפים תמיד את המצב , ואף עונש המינימום, העונש המירבי הקבוע בחוק  .157

העונש הסטטוטורי אינו המקור , לכן. בפועל ביחס לענישה של עבירה זו או אחרת

  .היחיד לבדיקת הענישה הנהוגה

  

תוך התייחסות לשנים , הוצגה במאמר מפורט רמת הענישה בעבירות אונס, לאחרונה  .158

, עירית נגבי ותמר ברנבלום: ראה; גרפים ואמצעי המחשה אחרים: וללכ, לא מעטות

, המשפט, "מבט פמיניסטי ביקורתי על הישגי הרפורמות החקיקתיות בדיני האונס"

רף הענישה "שכותרתו , במיוחד בפרק ה, 209' עמ, )2011מאי  (1-2חוברת , כרך טז

  .  ואילך221' בעמ, "בעבירת האונס בישראל

  

מן הראוי להביא את דברי שופט בית המשפט ,  מדיניות הענישה הנהוגהבמסגרת  .159

בעבירות של אונס בת על , בהתייחסו לעונש המירבי הקבוע בחוק, העליון יעקב קדמי

פ "ע"להלן ; 3-4' בעמ, 1, )3(ד מט"פ, פלוני' נ מדינת ישראל 2620/93פ "ע(ידי אביה 

2620/93:("  

  

ואין , שום הלכה למעשהעונש מרבי הקבוע בחוק נועד ליי"

מעולם ', מושג מופשט'ולא ' מס שפתיים'לראות בו לא 

  .הערכים

תקרת העונש שקובע המחוקק , במקרים מסוג זה, לשיטתי

שממנה יוצא בית המשפט לדרך ', נקודת המוצא'צריכה להיות 

ואין , הקשה של קביעת העונש ההולם את המקרה שלפניו

 שאותה רואים ואליה אין ',נקודת סיום'להתייחס אליה כאל 

עומדת ', מורין כן הלכה ואין'הותרת עונש מרבי בגדר . מגיעים

בניגוד להנחייתו המפורשת של המחוקק ונוטלת מידה לא 

 הטלת ,אכן. מתריע ומרתיע, מבוטלת מכוחו לשמש גורם מוקיע

ומוסכם על הכול שעונש , יום-עונש מרבי אינה מעשה של יום

מורים ביותר של העבירה שלצדה הוא לגילויים הח זה מיועד

שמעבר 'אין המדובר במעשים חמורים , יחד עם זאת. נקבע

ותפקידו של בית , אלא בכאלה המתרחשים בפועל', לדמיון
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. המשפט לזהותם ולנהוג באחראים להם במלוא חומרת הדין

המקרה שלפנינו נמנה עם אותם גילויים חמורים המצדיקים 

  ".נש המרביומחייבים כאחד נקיטת העו

  

מבחינת עוצמת הפגיעה בילדה , שבעיקרה דומה למקרה שבפנינו, באותה פרשה  .160

, אך חמורה הרבה יותר, )14 ועד גיל 6באותה פרשה החלו הפגיעות בה מגיל (קטינה 

אך זהה למקרה שלנו בכך שהפוגע , )מאות פעמים(בשל מספר הפעמים הרב 

' כב(טיל בית המשפט המחוזי בחיפה ה, והמתעלל והאונס היה אביה של הקטינה

אז החוק היה כי די בדן יחיד כדי ;  מיכה לינדנשטראוס– כתוארו אז –השופט 

  .  שנות מאסר12עונש של , )לפסוק ולהכריע בעבירות מין בתוך המשפחה

קיבל את ערעור המדינה וקבע כי יש , בבית המשפט העליון, השופט גבריאל בך' כב

לדבריו ( שנות מאסר 20: קרי,  העונש המרבי הקבוע בחוקלהטיל על אותו אדם את

שדבריו הובאו לעיל , השופט יעקב קדמי' השופטת דליה דורנר וכב' הסכימו כב

  ).בפיסקה הקודמת

  

 20העונש המרבי הקבוע לעבירה בחוק הוא "חזרה המדינה וטענה כי , בפרשה אחרת  .161

בה יש להבנות את הענישה ומן הראוי כי הוא ישמש אמת מידה אשר סבי, שנה

מדינת  072505/פ "ע" (בשים לב לנסיבות המיוחדות לנאשם, האינדיבידואלית

איילה : על ידי השופטים) 8.4.2008(ח "שניתן ביום ג ניסן התשס, פלוני'  נישראל

: התקבל ערעור המדינה, מכוח טיעון זה). עוזי פוגלמן; ובראן'סלים ג; יה'פרוקצ

על אדם שביצע עבירת אינוס ,  שנות מאסר שהוטל בבית המשפט המחוזי7עונש של 

הועמד על , בפי הטבעתתוך גרימת מום באיזור פי הטבעת וקרעים , חד פעמית בקטין

יה מסבירה את מדיניות הענישה בעבירות 'כאשר השופטת פרוקצ,  שנות מאסר11

  ): 13-14בפיסקאות , שם(ככל שמדובר באינוס ילד , מין

  

כי הנסיבות הכוללות של הענישה , הצדק עם המדינה בטענתה"

 מצביעות על כך כי - על החומרה והקולא שבהן -בהליך זה 

על המשיב ניצב מתחת לרף הענישה הראוי העונש שהוטל 

ובהתחשב בשאר הנסיבות , לעבירה על חומרתה הרבה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%202505/07
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כי בתחום מדיניות הענישה , אמת הדבר. הרלבנטיות לענישה

קשה לאתר מקרים תקדימיים המתאימים בנסיבותיהם ככפפה 

יחד עם . שכן כל ענין לנסיבותיו המיוחדות, ליד ממקרה למקרה

במדיניות הענישה המוחלת על עבירות מין , זאת ניתן לומר כי

נוקט , ובמיוחד עבירות אונס בילדים רכים בשנים, בקטינים

יד מחמירה בהרבה מזו שננקטה , בדרך כלל, בית המשפט

גם בהתחשב בנסיבות לקולא מסוג אלה שפורטו , במקרה זה

  .לעיל

, המוטל בחוק על עבירת אינוס ילד,  שנה20עונש מאסר של 

אך הוא מאיר את החומרה היתירה שבה ,  חובהאיננו עונש

תפיסה זו של החקיקה מן הדין . משקיף המחוקק על עבירה זו

בדרך , גם אם בית המשפט, שתשמש סימן דרך לענישה הראויה

ידי -אינו נוהג למצות את מלוא חומרת הדין עם הנאשם על, כלל

  .גזירת עונש המקסימום הקבוע בחוק

מקסימום לעבירה בה הורשע עונש ה, בנסיבות מקרה זה

ובהעדר טעמים כבדי משקל במיוחד , המשיב הוא עשרים שנה

. גזר בית המשפט על המשיב שבע שנות מאסר בפועל, לקולא

וראוי להתערב בו , עונש זה אינו מידתי, בנתונים הקיימים

גם אם אין בהחמרה המוצעת משום מיצוי מלוא , ולהחמירו

. סיקתה של ערכאת הערעורכדרך פ, חומרת הדין עם המשיב

ההחמרה הנדרשת אמורה לשלב בחובה יסודות של גמול 

וכן הרתעה כלפי המשיב , גמול למשיב על רוע מעשיו. והרתעה

לבל ינצל מאן דהוא את תמימותו של , עצמו וכלפי הציבור הרחב

 - ולבל ינסה לפגוע בגופו ובנפשו , ילד קטן לסיפוקיו המיניים

  ".רית חייופגיעה שיש בה הרס לשא

  

על ( פסקי דין 221-ב, 1990בשנת ,  הוזכרה וצוטטה מאז נתינתה2620/93פ "פרשת ע  .162

  ").נבו"פי אתר 
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הן זו שדנה בענישת עבריינים בגילוי עריות , גם בספרות המשפטית, היא מוזכרת  .163

העוסקת בענישה בכלל , והן בספרות משפט כללית, )255-256' בעמ, שם, עציוני(

ח "הבניית שיקול הדעת של השופט בקביעת העונש בעקבות דו", רות קנאי' פרופ(

הערה , 173' בעמ, 147' עמ, )1999-ט"תשנ(כרך טו , מחקרי משפט, "ועדת גודלברג

, אור קרסין: ווההש, ובענישה ספציפית במישור אחר, )174הערה , 190' עמ, 106

כרך כב , מחקרי משפט, "בין רטוריקה למעשה, הענישה בעבירות איכות הסביבה"

  .108הערה , 458' ובעמ, 105הערה , 457' בעמ, 433' עמ, )2007-ז"תשס(

  

אין להתעלם מכך שמצינו בספרות המשפטית ביקורת על גישת העונש המקסימאלי   .164

מי מעוניין במאסרים מרובים ", רו' סנגבועז' במאמרו של פרופ, כנקודת מוצא

הבניית שיקול הדעת השיפוטי : תיקון(על הצעת חוק העונשין ? וממושים יותר

  .29הערה , 354' בעמ, 247' עמ, )ו"תשס(כרך ה , עלי משפט, "2005-ה"תשס, )בענישה

  

ויש ליתן לה , בדבר הטלת העונש המירבי, אין להתעלם מפסיקה זו, על כל פנים  .165

במסגרת התיאור של מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות גילוי , שקל משמעותימ

  .עריות של אב האונס את ביתו

  

נדחה ערעור הנאשם ואומץ על , ד גיאת"עו, באחד מפסקי הדין שהובאו על ידי התובע  .166

שהטיל בית המשפט המחוזי      ,  שנות מאסר24ידי בית המשפט העליון עונש של 

אברהם טל ועפרה       , סביונה רוטלוי, כתוארם אז, השופטים' כב(בתל אביב 

 עד 13על אב שאנס את ביתו מגיל , )7.12.05 ביום 1090/04ח "רניאק בתפ'צ-סלומון

, שלדבריו הסכימו המשנה לנשיאה(בית המשפט העליון מפי השופט אדמונד לוי . 19

ר את דחיית הערעור על הסבי, )השופטת מרים נאור' השופט אליעזר ריבלין וכב' כב

  :8פיסקה , )2007 (מדינת ישראל'  נפלוני, 701/06פ "ע(העונש במילים אלה 

  

, חסרת רחמים ומעוררת שאט נפש, בדרך מרושעת, המערער"

וגזר עליה חיים , גזל ממנה את נעוריה, עשק את ילדותה של בתו

עבירות מין באשה הן . מיוסרים אשר ילוו אותה עוד שנים רבות

אלא גם , רות קשות באשר לא רק פגיעה פיסית גלומה בהןעבי
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קשות . פגיעה נפשית ורמיסת כבודה של הקורבן כאדם

ובמיוחד , שבעתיים הן עבירות מין המתבצעות בתוך משפחה

שבוי בידי יצרו , המערער. בשר מבשרו, כאשר אב מבצען בבתו

ראה בילדתו אובייקט מיני זול ונגיש בו עשה ככל , ותאוותו

מערער זה מקומו . משל היתה גוף נטול נשמה, עולה על רוחוה

והואיל ונדמה כי בעבירות מסוג זה , מאחורי סורג ובריח

ראוי כי רמת הענישה תהיה כזו שתהווה , חוטאים לא מעטים

  ". גם מסר ברור וחד משמעי לרבים

 

נקבע על ידי מי שמכהן היום כנשיא בית המשפט , שנה מאוחר יותר, בפרשה אחרת  .167

השופט ' השופטת אסתר חיות וכב' בהסכמת כב(ר אשר גרוניס "השופט ד' כב, העליון

 שנות מאסר שהוטל בבית המשפט המחוזי בתל אביב 25כי העונש של , )חנן מלצר

מרים סוקולוב , רכה אופיר תוםבהרכב השופטים ב, 19.4.05מיום , 1184/03ח "תפ(

, ופגע מינית בשלוש חברותיה, על אב שאנס וביצע מעשי סדום בביתו) וישעיהו שנלר

לאחר שבערעור זוכה הנאשם מעבירת מעשה ,  שנות מאסר23עונש זה יועמד על 

 25בית המשפט העליון חזר והסביר את חומרת המעשים וציין כי עונש של . הסדום

אשר מצוי בטווח העליון של העונשים , עונש חמור ביותרהינו "שנות מאסר 

אינוס , מעשים מיניים"בגין ,  זאת".המוטלים על עבירות מין חמורות במשפחה

תחת שהמערער ישמש כמגן לביתו . אשר המערער ביצע בביתו שלו, ומעשי סדום

קשה לתאר בגידה חמורה יותר באימון מצידו של הורה . הפך הוא לסיוט מבחינתה

לחומרה ). 7בפיסקה , )2008 ( מדינת ישראל' נפלוני, 5367/05פ "ע(" כלפי צאצאיו

, נוספת התנהגות עבריינית מינית כלפי חברותיה הקטינות של ביתו, המיוחדת

ראה (כמפורט בתסקירים שהובאו , והנזקים הנפשיים שנגרמו לנפגעות העבירה

בכך , בדבר קבלת הערעור, רק בשל הנתון החדש).  לפסק הדין7כמפורט בפיסקה 

ובית (ועל אף שהעונש היה כולל לכל העבירות , שהנאשם זוכה מעבירת מעשה הסדום

סבר בית המשפט העליון כי , ) לפסק הדין8 באמצע פיסקה –המשפט מאמץ גישה זו 

שאין מקום לערוך חישוב אריתמטי ולהקטין את העונש הכולל באופן יחסי "על אף 

הדרך שיש . ונש שנקצב לכל עבירה מתוך העונש הכוללעל בסיס הערכה מהו הע

הינה להקטין באופן מינורי את העונש ולהותירו בטווח העליון , ללכת בה במקרה זה
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 סיפא לפסק 8פיסקה (" של הענישה לגבי עבירות מעין אלה בהן הורשע הנאשם

  ).הדין

  

 היא כוללת אך, ד קינן"עו, אינני מתעלם מהפסיקה שהובאה על ידי הסנגור  .168

; שאין בהם כדי לאפשר לסווגם במסגרת מתחם העונש ההולם, אלמנטים מיוחדים

כפי שהדבר , לכיוון הקולא, הם גזרי דין המשקפים סטייה מאותו מתחם, אלא

  .יא לחוק העונשין40ד או 40אפשרי על פי סעיף 

  

אלא ניסיון , סולא אונ(נקבע בגין מעשים מגונים ,  שנות מאסר5למשל עונש של , כך  .169

לאחותו ) הנאשם(כאשר מדובר בגילוי עריות בין אח , )ללא כל מעשי סדום, לאונס

יש לו מוטיבציה , וזאת לאחר שהנאשם גילה הבנה ואמפתיה למתלוננת, הקטינה

והוא אפוטרופוס של ילדיו הקטינים ואשתו , רמת מסוכנותו נמוכה, לקבל טיפול

 בבית 1085/07ח "תפ(ת קולא יוצאות דופן  כולם הם בגדר ריכוז נסיבו–החולה 

מרים דיסקין ורענן בן , בהרכב השופטים נורית אחיטוב, המשפט המחוזי בתל אביב

, בית המשפט העליון הסביר את חומרת המעשים ומבין השורות עולה כי ראוי). יוסף

אך בית המשפט לערעורים אינו , לגזור עונש חמור במקרים כגון אלה, לכתחילה

אלא רק במקרים חריגים של סטייה ברורה ממדיניות הענישה , ר בעונשמחמי

, ובראן'השופט סלים ג'  לפסק דינו של כב9פיסקה (ומקרה זה אינו נכלל בה , הראויה

, השופט ניל הנדל' השופט אליעזר ריבלין וכב' כב, שלדבריו הסכימו המשנה לנשיאה

  )).2010 (מדינת ישראל'  נפלוני 6086/09פ "בע

  

, 6.2.08 ביום 1079/06ח "תפ(הטיל בית המשפט המחוזי בבאר שבע , במקרה אחר  .170

ובר 'השופט נתן זלוצ' כב, השופט ברוך אזולאי' כב, סגן הנשיא, בהרכב השופטים

לאב שאנס אחת מבנותיו וביצע ,  שנות מאסר10עונש של ) השופטת צילה צפת' וכב

בית המשפט . ותקף אותן ואת אשתוהתעלל בהן , מעשים מגונים בשתי בנות אחרות

בהתייחסו לערעור שני . העליון דחה את ערעור הנאשם על ההרשעה ועל העונש

'  לפסק דינו של כב23פיסקה  (2620/03פ "הזכיר את הלכת ע, הצדדים על העונש

השופט סלים ' יה וכב'השופטת אילה פרוקצ' לו הסכימו כב, השופט יצחק עמית

בית משפט קמא לא "וציין כי , ))2009 (מדינת ישראל'  נלוניפ 2353/08פ "גובראן בע
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נתן ביטוי ממשי לעבירות האלימות הקשות שביצע המערער במשך שנים כלפי 

בעבירות המין מבלי למצוא ביטויין ' נבלעו'אשתו ובנותיו ונראה כי עבירות אלה 

 נמצא בהתחשב בכך שהנאשם כבר).  לפסק הדין23הסיפא של פיסקה  ("בגזר הדין

ומטעמים , ) לפסק הדין22הסיפא של פיסקה ( שנים בהליכי שיקום 3.5בכלא 

  ):24בפיסקה , שם(לא התקבל ערעור המדינה , שיפורטו להלן

  

. אין חולק כי המעשים בהם הורשע המערער קשים וחמורים"

תוך שהוא , מעשיו של המערער נעשו במסגרת התא המשפחתי

בינו לבין אשתו ומנצל את מנצל את מרותו ואת פער הכוחות 

 ברצף -גילוי עריות . סמכותו ההורית כלפי בנותיו חסרות הישע

פעמי לעומת אירועים הנמשכים משך שנים -שבין אירוע חד

וברצף שבין ליטוף אזורים אינטימיים ועד לקיום יחסי מין 

 הינה חוויה טראומתית המהדהדת משך כל חייה של –מלאים 

עוצמת הפגיעה . תחותה והתבגרותההקורבן ומשפיעה על התפ

דווקא בשל חווית , אף מוגברת בהשוואה לפגיעה מינית אחרת

הבגידה מצד האדם הקרוב והנוכח ביותר בחייה של הילדה 

ואין , אין אמת: מבוא לגילוי עריות'ראו צביה זליגמן (הנפגעת 

נוכח הפגיעה הקשה ). 25-17, 15הסוד ושברו ' חסד ואין רחמים

מהעבירות , ולא בכדי, בירות המין במשפחה נתפסותע, בקורבן

, לאור חומרת המעשים במקרה דנן. חוק העונשיןהחמורות ב

  .ודאי שיש לדחות את ערעורו של המערער על חומרת העונש

אני סבור כי גזר הדין נוטה לקולא וראוי היה לגזור , כשלעצמי

במיוחד בהתחשב , על המערער עונש חמור מזה שהושת עליו

, עם זאת. באלימות ובאווירת האימה שהשליט על בני משפחתו

כי ערכאת הערעור לא תתערב , כלל נקוט בידינו מימים ימימה

רים חריגים אלא במק, בעונש שהושת על נאשם בערכאה דיונית

כאשר נפלה בגזר הדין טעות מהותית או שהעונש שנגזר , בלבד

על ידה חורג באופן קיצוני מרמת הענישה המקובלת בנסיבות 

מדינת ישראל '  טרייגר נ083091/פ "ע: לדוגמה,  ראו–דומות 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%203091/08
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 075764/פ "ע;  לפסק הדין11בסעיף ) 9.1.20092, ]פורסם בנבו([

 12בסעיף ) 12.12.07, ]פורסם בנבו([מדינת ישראל ' פלוני נ

פורסם ([מדינת ישראל ' ינברג נ גר971242/פ "ע; לפסק הדין

חורג מרף , איני סבור כי גזר הדין במקרה דנן). 3.2.1998, ]בנבו

בית . הענישה הראוי באופן שמצדיק התערבות ערכאת הערעור

משפט קמא שמע את הראיות והתרשם ישירות מהדמויות 

לרבות חומרת , שהופיעו בפניו ושקל את השיקולים הרלוונטיים

  . בענישה מחמירה בעבירות מעין אלההמעשים והצורך 

שאמליץ לחברי שלא להתערב בעונש שנגזר על , סיכומו של דבר

  ".המערער

  

בהרכב (כי בית משפט זה , בסיום פרק זה של מדיניות הענישה הנהוגה, ראוי לציין  .171

 שנות מאסר על נאשם שביצע גילוי עריות במשך תקופה של שנים 17גזר , )קצת שונה

; פלוני'  נמדינת ישראל 519/08ח "תפ: ראה(וזאת לאחר הודאה וחרטה , בביתו

 מדינת ישראל'  נפלוני 2011/09פ "ע(ערעור הנאשם בבית המשפט העליון נדחה 

  ).עדנה ארבל וניל הנדל, השופטים אדמונד לוי' מפי כב, )2009(

  

  הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה

  

קובע , המתאר את רכיבי קביעת מתחם העונש ההולם, לחוק העונשין) א(ג40סעיף   .172

התחשב ל, בסיפא שלו כי הרכיב האחרון אותו על בית המשפט להביא בחשבון הוא

  ."ט40ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה כאמור בסעיף "...

  

ובמידה שבה ... יתחשב בית המשפט" נסיבות אשר בהן 11ט מפרט 40סעיף   .173

ככל שסבר שהן משפיעות על חומרת מעשה העבירה ועל אשמו של , התקיימו

  ).רישא לחוק העונשין) א(ט40סעיף ( "הנאשם

  

) 6(מנחה את בית המשפט להתחשב בנסיבות , לחוק העונשין) ב(ט40בסעיף , המחוקק  .174

ככל שסבר שהן מפחיתות את חומרת מעשה העבירה ואת אשמו של "(לקולא ) 9(עד 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%205764/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%201242/97
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ככל שסבר שהן מגבירות את חומרת "(לחומרא , )11(עד ) 10(ובנסיבות , )"הנאשם

  ). סיפא) ב(ט40כלשון סעיף , "מעשה העבירה ואת אשמו של הנאשם

אך מקובלת עלי , המחוקק לא הגדיר לגביהן דבר, )5(עד ) 1(אשר לפיסקאות   

נסיבות אשר יכולות לשמש הן לחומרה והן "פרשנותו של השופט קובו כי אלה הן 

אשר במקרים מסוימים ', חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה': כגון, לקולא

ובמקרים ) י של הנאשם הינו משמעותיכאשר חלקו היחס(יחשבו כנסיבה לחומרה 

כך ). כאשר חלקו היחסי של הנאשם הינו מינורי(מסוימים יחשבו כנסיבה לקולא 

לפי , גם שאלת התכנון המוקדם או העדרו יכולה להתפרש לחומרה או לקולא

  ). 8' בעמ, שם, קובו ("' במנעד רחב'נסיבות אלה יכולות לנוע . נסיבות המקרה

, יכולות לשמש שיקול, )5(עד ) 1(סכים כי הנסיבות שבפסקאות גם השופט כבוב מ  

  ).8' בעמ, שם, כבוב ("לכאן או לכאן", מבחינת הקולא והחומרא

  

לצידן האם , ואציין, לחוק העונשין) א(ט40את הנסיבות המנויות בסעיף , עתה, אפרט  .175

תחם העונש האם הן משפיעות על קביעת מ, ואם כן, בכלל, הן חלות במקרה שבפנינו

  :לכיוון החומרא או הקולא, ההולם

והוא גורם לחומרא ,  חל כאן על הנאשם– "התכנון שקדם לביצוע העבירה"  )1(

  ).שצוטט לעיל בפיסקה הקודמת, השווה גם את הקטע מדברי השופט קובו(

חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה ומידת ההשפעה של אחר על "  )2(

ואין טענה כי הושפע ,  הנאשם הינו עבריין בודד– "הנאשם בביצוע העבירה

והיעדרה הוא שיקול נוסף , ולכן אין נסיבה זו רלוונטית, על ידי מאן דהו

 נותן דוגמא כי – בקטע שהובא בפיסקה הקודמת –השופט קובו (לחומרא 

כאשר חלקו היחסי של הנאשם הוא , נסיבה זו תוכל לשמש לחומרא

  ). ברור כי זו נסיבת חומרא, ולכן, יין יחידבמקרה שלנו הוא עבר. משמעותי

השופט כבוב ( הנזק היה צפוי – "הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה"  )3(

אלא על עצם , החמרה בגין מעשה שלא בוצע"מציין כי נסיבה זו יוצרת 

עשוי לגלם אלמנט אובייקטיבי של ' צפוי היה'משמע המונח , הסיכון

דברים . 8' בעמ, שם – "יקטיבית מצד הנאשםללא דרישה סובי, רשלנות

בנסיבות , אולם.  למטה8' בעמ, שם, עם דוגמא מביא השופט קובו, דומים
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כפי , אלא גם בנזק שנגרם בפועל, אין מדובר רק בנזק שהיה צפוי, תיק זה

  ).שיפורט בתת הפיסקה הבאה

, יותרוהנזק חמור ב,  בפועל הנזק נגרם– "הנזק שנגרם מביצוע העבירה"  )4(

ובמיוחד בתסקיר נפגע העבירה ובתיאור מידת הפגיעה בערך , כמפורט לעיל

  .הינן נסיבות מחמירות, שנסיבה זו והקודמת לה, מכאן. המוגן

 הנאשם הכחיש את ביצוע – "הסיבות שהביאו את הנאשם לביצוע העבירה"  )5(

ראה (שלל כל פגיעה מינית שבוצעה כלפיו בעבר , ובכל מקרה, העבירות

על . אם כי מתון, שיכולה הייתה לשמש שיקול קולא, ) סיפא לעיל24יסקה פ

      .אין כאן שיקול לקולא, ל"לאור דברי הנאשם הנ, כל פנים

את הפסול שבמעשהו או , יכולתו של הנאשם להבין את אשר הוא עושה"  )6(

 אין לנו כל נתונים אשר בגינם ניתן – "לרבות בשל גילו, את משמעות מעשיו

, מבין את מעשיו, ככל אדם, יש להניח כי הנאשם, לכן. זאת על הנאשםלומר 

ואין לנאשם כל , ולכן יש להענישו על העבירות שביצע, וממילא אחראי להם

  .לחוק העונשין) 6)(א(ט40נסיבת קולא בגין סעיף 

, ומידת השליטה שלו על מעשהו, יכולתו של הנאשם להימנע מהמעשה"  )7(

 זו הייתה אחת מגירסאות – "נפגע העבירהלרבות עקב התגרות של 

בעת ביצוע , כאשר היא, ואינה רלוונטית, שלא האמנו לה', המתלוננת ק

נסיבה זו לא חלה על הנאשם כלל , לפיכך. הייתה בגיל כה רך, העבירות

  .ולכן לא תוכל לשמש לו כנסיבת קולא, ועיקר

 – "גע העבירהמצוקתו הנפשית של הנאשם עקב התעללות בו על ידי נפ"  )8(

ולא נטען כלל כי הנאשם היה במצוקה , נסיבה זו לא הייתה כלל בפנינו

  . אין לפנינו נסיבת קולא, שוב. כלשהי

אינה , ולכן,  לא רלוונטית לענייננו– "הקירבה לסייג לאחריות פלילית"  )9(

  .נסיבת קולא

 – "האלימות וההתעללות של הנאשם בנפגע העבירה או ניצולו, האכזריות"  )10(

מעשיו של הנאשם . ובאופן משמעותי וחמור על הנאשם, נסיבה זו אכן חלה

כי הנאשם , בהקשר זה, יש לזכור(כללו אלימות , הינם אכזריים' כלפי ביתו ק

לא גם א, מעשי סדום ומעשים מגונים, הורשע לא רק בעבירות מין של אונס

וכל שרשרת העבירות הינה , )בעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות
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כל האמור לעיל מהווה , לפיכך. וניצולה' התעללות של הנאשם בביתו ק

  .נסיבה לחומרא

הניצול לרעה של כוחו או מעמדו של הנאשם או של יחסיו עם נפגע "  )11(

, ולמעשה, באופן ברור במקרה שלפנינו,  נסיבות אלה חלו– "העבירה

והיו אלה שפגעו , היו חלק מן המאפיינים של העבירות, כמתואר לעיל

  . נסיבה לחומרא, לפנינו, שוב. לעיל, בהרחבה, שבהם דנתי, בערכים המוגנים

  

   סיכום–מתחם העונש ההולם 

  

או , כלל את הבדיקה של הערך, לחוק העונשין) א(ג40שמסלולו נקבע בסעיף , המסע  .176

, פגיעה בגוף, כזכור, שהם(הערכים החברתיים שנפגעו בביצוע העבירה , ליתר הדיוק

ופגיעה ; הגנה על קטינה חסרת ישע ביחסיה עם אביה מולידה; ובאוטונומיה, בכבוד

את מידת , ) לעיל146סיכום בפיסקה  ראה במרוכז את ה–בערך של גילוי עריות 

לאור ריבוי העבירות והנזקים החמורים שנגרמו , הפגיעה החמורה בערכים אלה

וסקירה של מדיניות הענישה , ) לעיל149-155פיסקאות , במפורט, ראה(' למתלוננת ק

וניתוח של אותן הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה , ) לעיל156-171פיסקאות (

, )1(בפיסקאות המשנה , 175פיסקה : ראה(דת החומרה של חלקן והסברתי את מי

שהמחוקק פרט כי ניתן ליישמן , ולא מצאתי נסיבות קולא, ))11(-ו) 10(, )4(, )2(

  )).9(עד ) 5(בפיסקאות משנה , 175פיסקה : ראה(

  

ובהניחי כי יש לקבוע את המתחם לכל העבירות , לחוק העונשין) א(ג40כמצוות סעיף   .177

התחשבתי בכל , )88שהובא לעיל בפיסקה (לחוק העונשין ) א(יג40כאמור בסעיף , יחד

ומסקנתי היא כי המתחם של העונש ההולם למכלול מעשי העבירות , הרכיבים הללו

  . שנות מאסר16-24הוא , שביצע הנאשם שבפניי

  

חשוב אך סבור אני כי עדיין הוא משמש כלי עזר , "רחב"כי מתחם זה , אני ער לכך  .178

לפיה מי שקובע מתחם שריצפתו במאסר , בניגוד לדוגמא שמובאת על ידי קובו(

אינו מהווה מתחם ראוי משום ", מותנה ותקרתו בעונש המקסימלי הקבוע בחוק

  ).3' בעמ, שם –" שאינו משרת כהלכה את תכלית החוק בדבר קביעת המתחם
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מצאנו כבר ,  שנות מאסר24: דהיינו, את הגבול העליון של מתחם העונש ההולם  .179

 שנות 23- ו25הנשיא גרוניס הגדיר עונש של ).  לעיל166פיסקה : ראה(בפסיקה לעיל 

  ).  לעיל167ראה פיסקה (מאסר כמצויים בטווח העליון של הענישה בעבירות אלה 

  

, את תחתית העונש ההולם, לעניות דעתי, משקף,  שנות מאסר16הגבול התחתון של   .180

כמו שיקום , בהיעדר נסיבות קולא, ל נסיבותיו שתוארו בהרחבה לעילשל תיק זה ע

  .לכיוון הקולא, המאפשרות סטייה ממתחם העונש ההולם, או נסיבות אחרות

  

  גזירת עונשו של הנאשם

  

ולגזור )  סיפא לעיל91שצוטט במלואו בפיסקה ) (ב(ג40עתה עלינו לפעול על פי סעיף   .181

עליי לפעול על פי השלבים שבסעיף , לצורך כך. ייאת העונש המתאים לנאשם שבפנ

  :ל"הנ

  .יא40כאמור בסעיף , להתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה  .א

או , בשל שיקולי שיקום, אם יש מקום לחרוג ממתחם העונש ההולם, לבדוק  .ב

  .ה40-ד ו40לפי סעיפים , הגנה על שלום הציבור

  

  .ל"וה הנעל פי המיתו, נצעד בדרך זו  .182

  

  הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה

  

שהאחרון מונה אותן כנסיבות , יא40מפנה אותנו לסעיף , לחוק העונשין) ב(ג40סעיף   .183

ככל שסבר כי ראוי , ובמידה שבה התקיימו", שבהן רשאי בית המשפט להתחשב

ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש , לתת להן משקל בנסיבות המקרה

  ). יא רישא40סעיף  ("ולםהה

אין , גם אם יוכחו נסיבות אלה שאינן קשורות בביצוע העבירה, כעולה מלשון החוק  

. לא לכאן ולא לכאן, בכוחן לגרום לכך שהעונש שייגזר יחרוג ממתחם העונש ההולם

ככל שמתחם העונש ההולם , לפיכך": הנראית לי, מכאן המסקנה של השופט קובו

. יהיה רב יותר, בגדרי המתחם,  משקלן של הנסיבות הללוכך, יהיה רחב יותר
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כך משקלן של הנסיבות הללו , ככל שמתחם העונש ההולם יהיה צר יותר, ולהיפך

וברוח זו גם כותב השופט ; 11' בעמ, שם, קובו(" יהיו פחותים, והשפעתן על העונש

  ).9' בעמ, שם, כבוב

  

אמנה , ט40 ביחס לנסיבות שפורטו בסעיף ,)175בפיסקה (כמו שנהגתי לעיל , גם כאן  .184

ואבדוק האם הן , על פי סידרן, יא לחוק העונשין40את הנסיבות המוזכרות בסעיף 

  :חלות על הנתונים של התיק שבפנינו

והינו , 1964יליד ,  הנאשם– "לרבות בשל גילו, הפגיעה של העונש בנאשם"  )1(

כדי לפגוע בו יותר מאשר כל , אין בעונש מאסר ממושך.  שנים48כיום בן 

  .שביצע עבירות זהות, נאשם אחר

 לא ברור האם מאסרו של – "הפגיעה של העונש במשפחתו של הנאשם"  )2(

מקיצבה " מתפרנסת"שכן המשפחה , יפגע במשפחה, כמפרנס, הנאשם

כאשר הנאשם , א שמענו כל ראיה כי קיצבה זו תשתנהול, ממשרד הביטחון

ולא הועלתה כל טענה כי , הוא כבר במעצר למעלה משנתיים(יהיה במאסר 

ניתן לומר כי דווקא מאסר , לעניין אחר). בתקופה זו חל שינוי בגובה הקיצבה

שכן תימנע פגיעה בילדות האחרות , ממושך יותר ישפיע לחיוב על המשפחה

 35פיסקה : ראה;  שנים9 הילדה הקטנה שהיא כיום כבת ובמיוחד, בבית

  ).סיפא לעיל

 לנאשם לא נגרם כל – "הנזקים שנגרמו לנאשם מביצוע העבירה והרשעתו"  )3(

  .נזק

וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור , נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו"  )4(

, תכעולה מתסקיר המרכז למסוכנות מיני:  כאן המצב ברור– "למוטב

 19 ופיסקה 26פיסקה , במיוחד, ראה(הנאשם לא נוטל על עצמו כל אחריות 

מסביר , שטען כי מרשו לא מודה בביצוע העבירה, יודגש כי הסנגור). לעיל

לא ניתן לראות , לפיכך).  לעיל68פיסקה : ראה(בכך את גישתו זו של הנאשם 

  .בכך נסיבה מקלה

 – "ולפיצוי על הנזק שנגרם בשלהמאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה "  )5(

אינה , ולמצער, וזו נסיבה מחמירה נוספת, הנאשם לא עשה דבר בכיוון זה

  .נסבה מקילה כלל ועיקר



  
  בית המשפט המחוזי בירושלים

  ומשה יוֵעד הכהן משה דרורי, ד" אב–סגן נשיא , צבי סגל: השופטים' בפני כב

  
  פלוני' פרקליטות מחוז ירושלים נ. י.מ 667-09 ח"תפ

  

   

 72 מתוך 63 עמוד

ואולם כפירה ; שיתוף הפעולה של הנאשם עם רשויות אכיפת החוק"  )6(

 לאור ניהול – "באשמה וניהול משפט על ידי הנאשם לא ייזקפו לחובתו

גם אם טכנית ( פעמים 4העידה ' עובדה המתלוננת קוה, משפט ההוכחות

אין לזקוף , ) לעיל73בפיסקה , כ הנאשם"כטענת ב, הסנגור לא הזמינה להעיד

אין , ממילא. כל נקודה לזכותו, כמובן, אך אין כאן, עניין זה לחובת הנאשם

  .כאן כל שיקול לקולא

 להביא  כאן יש–" התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה"  )7(

. את היותו של הנאשם משתף פעולה עם רשויות הביטחון, לקולא, בחשבון

די בנתונים שיש לנו כי הנאשם מקבל , גם אם העובדות לא הוצגו באופן מלא

השווה את . וזו ראייה מספקת לעניין זה, מידי חודש קיצבה ממשרד הביטחון

יקבע כי בית המשפט "לחוק העונשין הקובע כי ) ג(י40הוראות סעיף 

התקיימה נסיבה מקילה הקשורה בביצוע העבירה אם היא הוכחה ברמת 

, רמת הוכחה זו אכן הוכחה בפנינו. "' משפט אזרחי'ההנחה הנדרשת ב

בכך ניתן לומר כי התקיים . כ"לעניין שיתוף הפעולה של הנאשם עם השב

 של "תרומתו לחברה"בדבר , סיפא) 7(יא40התנאי שבסיפא של סעיף 

, בעבירה מסוג שונה בתכלית, אעיר כי בגזר דין שנתתי לפני שנים. הנאשם

 1277/00. פ.ת: ראה(ל "נתתי משקל לקולא לתרומת הנאשם בשירותו בצה

והפסיקה , 16בפיסקה , )2002 ('ברינקס ישראל ואח'  נמדינת ישראל

  ).המוזכרת שם

תו רואים באותה התנהגות חיובית של הנאשם ותרומ, השופטים כובו וכבוב  

אקונומי גבוה -בעלי רקע סוציו, כנסיבה שחלה ומיטיבה עם נאשמים, לחברה

לי לא נראה כי יש מקום להגביל או ). 9' בעמ, שם, כבוב; 12' בעמ, שם, קובו(

נראה לי כי גם אותו שיתוף פעולה של . לצמצם את המינוח של המחוקק

ות חיובית מהווה אותה נסיבה לקולא של התנהג, הנאשם עם כוחות הביטחון

-גם אם לא ניתן לומר כי מדובר בנאשם בעל רקע סוציו, ותרומה לחברה

  .אקונומי גבוה

נסיבות חיים קשות של הנאשם שהייתה להן השפעה על ביצוע מעשה "  )8(

 גם אם אתן את מלוא האימון לסיפורו של הנאשם על ילדותו – "העבירה

 ונסיבות חייו לאחר אין בכך כדי להשפיע על מצבו של הנאשם, הקשה בעזה
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שגר על חשבון המדינה , לאזרח ישראלי, ולאחר מכן, שהפך לסוחר עשיר, מכן

לא ניתן לומר כי פיסקה זו חלה על , לכן. בישוב מבוסס במדינת ישראל

גם אם (אין כל קשר סיבתי לאותו עבר של הנאשם , בכל מקרה. הנאשם

ינית של הנאשם עם התנהגותו העברי) הייתי מתייחס לעבר הרחוק הקשה

  . כלפי ביתו המתלוננת

  . לא רלוונטי למקרה שבפנינו– "התנהגות רשויות אכיפת החוק"  )9(

 העבירות התגלו מיד ובסמוך – "חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה""  )10(

  .אין זו נסיבה מקילה, ולכן, להתרחשותם

מדינה כ ה" כפי שעולה מטיעוני ב– "עברו הפלילי של הנאשם או העדרו"  )11(

עברו הפלילי של הנאשם הינו מן )  לעיל60פיסקה : ראה(ומגיליון ההרשעות 

והעבירות שבהן הורשע אינן קשורות כלל ) 1997- ו1991בשנים (העבר הרחוק 

ל כל משקל שהוא "אין לתת לעבר הפלילי הנ, לכן. לעבירות נשוא תיק זה

  .לחומרא

  

  שיקולי שיקום

  

מאפשר לבית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם בשל , לחוק העונשין) ב(ג40סעיף   .185

  .ד לחוק העונשין40שפורטו בסעיף , שיקולי שיקום

  

ואף מתייחס , או סיכויי שיקום, שיקום בפועל: ד מתייחס לשתי חלופות40סעיף   .186

וכן להורות על נקיטת , לפי שיקולי שיקומו"לאפשרות של קביעת עונש של נאשם 

  .מציעתא) א(ד40כלשון סעיף , "אמצעי שיקומי כלפי הנאשם

  

בו יש הכחשה טוטאלית של הנאשם , לכל אלה אין כל נפקות למקרה שבפנינו, ברם  .187

כך שאין מה , וסירובו לשתף פעולה עם גורמים טיפוליים, לביצוע המעשים שביצע

  .לדבר על שיקום

  

  . אין מקום לשיקולי קולא בשל שיקום: התוצאה  .188
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, לחוק העונשין) א(ד40לא על פי סעיף , אין לחרוג ממידת מתחם העונש ההולם, לכן

  .ל"לחוק הנ) ב(ד40ואף לא לפי החלופה המיוחדת של סעיף 

  

  הגנה על שלום הציבור

  

, ל"ה לחוק הנ40סיפא לחוק העונשין מפנה את בית המשפט לסעיף ) ב(ג40סעיף   .189

בכך שמאפשר לבית המשפט לחרוג ממסגרת , "הגנה על שלום הציבור"שכותרתו 

  .מתחם העונש ההולם

  

  :שזה לשונו, ה40על כך עונה סעיף . מהי אותה הגנה על שלום הציבור  .190

  

 בהתאם לעיקרון קבע בית המשפט את מתחם העונש ההולם"

, המנחה ומצא כי יש חשש ממשי שהנאשם יחזור ויבצע עבירות

וכי החמרה בעונשו והרחקתו מהציבור נדרשות כדי להגן על לום 

ובלבד שלא , רשאי הוא לחרוג ממתחם העונש ההולם, הציבור

יהיה בעונש שיקבע משום החמרה ניכרת מעבר למתחם העונש 

ר אלא אם כן מצא שלנאשם בית המשפט לא יקבע כאמו; ההולם

  ".עבר פלילי משמעותי או אם הוצגה לו חוות דעת מקצועית

  

, במיוחד כלפי בנותיו האחרות, יש חשש ממשי שהנאשם יבצע עבירות דומות, אכן  .191

 סיפא 21פיסקה : ראה(נקבעה לו רמת מסוכנות מינית בינונית לטווח הארוך , ועל כן

חוות דעת "ה סיפא בדבר הצורך להציג 40בכך התמלאה דרישת סעיף ). לעיל

  ."מקצועית

  

לסטות , אינני סבור כי יש צורך במקרה שלפנינו, לאחר ששקלתי את הנסיבות  .192

די בגבולות המתחם כדי ליתן מענה ענישתי . לחומרה מן המתחם של העונש ההולם

ון לכיו, והדבר יבוא לידי ביטוי בתוך המתחם, הולם גם להגנה על שלום הציבור

  .העליון
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  הרתעה אישית והרתעת הרבים

  

מעשיו של הנאשם מחייבים הענשה באופן שהעונש יהיה לא רק הולם את נסיבות   .193

כלשון סעיף , לפי הבנתי, אלא יש, ")ההלימה("על פי עקרון היחס ההולם , המעשה

  . "בהרתעת הנאשם בפני ביצוע עבירה נוספת"צורך , ו לחוק העונשין40

  

יש סיכוי של ממש שהטלת עונש מסוים תביא " סעיף זה קובע כי גם אם ,ברם  .194

ובלבד שהעונש לא ", בעת גזר הדין, בית משפט יתחשב בשיקול זה, "להרתעתו

  ).ל"ו הנ40כאמור בסיפא של סעיף  ("יחרוג ממתחם העונש ההולם

  

י ביצוע יש צורך בהתרעת הרבים מפנ"סבור אני כי אכן . הוא הדין בהרתעת הרבים  .195

יש סיכוי של ממש "מאמין אני כי , כמו כן. "עבירה מסוג העבירה שביצע הנאשם

ז לחוק 40הכל כאמור בסעיף , "שההחמרה בעונשו של הנאשם תביא להרעת הרבים

  . העונשין

  

, וקובע כי גם כאשר חלים נתוני פתיחה אלה, גם כאן מגביל אותנו המחוקק, ברם  .196

להתחשב בשיקול זה בבואו לקבוע את עונשו "מוסמך וגם אם בית המשפט רשאי ו

ובלבד שהעונש לא יחרוג ": מורה המחוקק לבית המשפט זאת, "של הנאשם

  .ל"ז הנ40כלשון הסיפא של סעיף , "ממתחם העונש ההולם

  

התוצאה העונשית היא כי אף שקבעתי שמעשיו של הנאשם וסוגי העבירות שביצע הן   .197

ו 40כלשון הכותרת של סעיף , "הרתעה אישית"(שלו כאלה שיש צורך בהרתעתו 

כלשון הכותרת של , "הרתעת הרבים"(וכן בהרתעת הציבור כולו ) לחוק העונשין

המגבלות הקבועות בניסוח של שני סעיפים אלה מותירות , )ל"ז לחוק הנ40סעיף 

  . שנות מאסר16-24: דהיינו, אותו קבענו לעיל, אותנו במסגרת מתחם העונש ההולם
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   מאסר–הנמקת העונש 

  

יד לחוק 40שהיא כותרת סעיף , "חובת ההנמקה" לחוק העונשין קובע את 1סימן א  .198

  :כלשונו המלאה של הסעיף, ומורה לבית המשפט לילך בנתיב הבא, העונשין

  

  :את אלה, בין השאר, בית המשפט יפרט וינמק בגזר הדין"

קביעת מתחם העונש ההולם בהתאם לעיקרון המנחה   )1(

והנסיבות הקשורות בביצוע העבירה שבהן התחשב 

    ;לצורך קביעת מתחם העונש ההולם

גזירת העונש המתאים לנאשם והנסיבות שאינן קשורות   )2(

  ;בביצוע העבירה שבהן התחשב לצורך גזירת העונש

שם חריגה ממתחם העונש ההולם לשם שיקומו של הנא  )3(

והטעמים , ככל שהיתה, או לשם הגנה על שלום הציבור

  ;לחריגה

הדרך שבה גזר את דינו של הנאשם לאחר הרשעה   )4(

  ".בכמה עבירות המהוות כמה אירועים

  

הבאתי בחשבון ,  שנות מאסר16-24שהיא , לאחר שקבעתי את מתחם העונש ההולם  .199

 אלה הקשורות לנפגעת הן אלה הקשורות לנאשם והן, את כל הנסיבות האחרות

  .הכל כפי שפורט בפרקים הקודמים, העבירה

  

לעבר הגבול העליון , לכאורה, מנתבים, שפורטו לעיל, שיקולי החומרא הלא מעטים  .200

אשר , עומדת לזכות הנאשם נסיבה מקילה יחידה משמעותית, מולם. של המתחם

ובכך , כ"לה עם השב היותו משתף פעו–שהיא , את המצב, רק באופן חלקי, "מאזנת"

יש לזכור כי נסיבת קולא זו היא . שהיא נסיבת קולא, )7(יא40חלה עליו הוראת סעיף 

  . שפורטו לעיל, וכנגדה ניצבות נסיבות חומרא רבות, בתוך מתחם העונש ההולם

  

ובשל הצורך לגזור עונש , לאור ריבוי העבירות, לפיה, השיקלול הסופי מביא לתוצאה  .201

ייטה לעבר הגבול העליון , ככל שהדבר נוגע למאסר בפועל, העונש ההולם, אחד לכולן
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)  לעיל177פיסקה : ראה( שנות מאסר 16-24 שהועמד על –של מתחם העונש ההולם 

  . אך לא יגיע לקצהו–

  

  . שנות מאסר בפועל22העונש המוצע על ידי הוא   .202

  

  מאסר על תנאי

  

, יש להטיל עליו בנוסף למאסר,  הנאשםולאור מסוכנותו של, כחלק מן ההרתעה  .203

, זאת, שיופעל לאחר תום ריצוי עונשו, אמצעי ענישה עתידי של מאסר על תנאי

  .לחוק העונשין) ג(52בסעיף , בין היתר, כאמור

  

ראיתי לנכון לפצל את עונש , מאחר והעבירות בהן הורשע הנאשם הינן מסוגים שונים  .204

לעבירות ; לחוד, לעבירות המין: ל פי החומרההמאסר על תנאי ולקבוע מדרגות ע

  .לפי שיפורט בסיום גזר הדין, הכל; בנפרד, ולאיומים;  לחוד–התקיפה 

  

  פיצויים לנפגעת העבירה

  

לשלם לאדם "מוסמך בית משפט לחייב נאשם , לחוק העונשין) א(77על פי סעיף   .205

לפיצוי הנזק או הסבל  ₪ 228,000שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 

  ."שנגרם לו

  

מבואר ומוסבר , והדבר גם מפורט, בתי המשפט מטילים חובת פיצוי כזו, בפועל  .206

נגבי וברנבלום ;  ואילך270' בעמ, שם, עציוני: ראה(בהרחבה בספרות שהובאה לעיל 

  .229-237'  בעמ,) לעיל158פיסקה (

  

שכן הגעתי למסקנה כי סכום הפיצוי יהיה נמוך יחסית , אין כאן המקום להאריך  .207

כי ההכנסה הצפויה של הנאשם , כדי שלא לפגוע בילדים האחרים, ובתשלומים

שכן פרט לכך אין , בתקופת המאסר היא מהקיצבה החודשית של משרד הביטחון

ראה גם את הצהרת (כל רכוש אחר , כח בפנינועל פי המידע שהוכח או לא הו, לנאשם
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כמצוטט , וחוסר הכסף של הנאשם, העדר מכונית, ד קינן בדבר העדר הרכוש"עו

  ). לעיל72בפיסקה 

  

  .הכל כפי שיפורט להלן, בשיעור מתון וישולם בהדרגה, כאמור, סכום הפיצויים יהיה  .208

  

לא ראיתי מקום להציע להטיל על , ולאור אופי העבירות, לאור הנסיבות הללו  .209

כפי שהוסף , ח לחוק העונשין40והשווה לעניין זה גם את האמור בסעיף (הנאשם קנס 

  ). האמור113בתיקון 

  

  העונש המוצע

  

  :אני מציע חבריי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים, לאור כל השיקולים דלעיל  .210

  .20.12.09, החל מיום מעצרו, שנים) עשרים ושתיים (22אסר בפועל של מ  .א

  :כמפורט להלן, מאסר על תנאי  .ב

על פי , עבירת מין מסוג פשע,  שנים3אם יבצע תוך , שנתיים מאסר  )1(

  .של חוק העונשין, סימן ה של פרק י

 שנים עבירה של תקיפה בנסיבות 3אם יבצע תוך , שנה מאסר  )2(

  . לחוק העונשין382 וסעיף 279פי סעיף מחמירות על 

על פי , עבירה של איומים,  שנים3אם יבצע תוך ,  חודשי מאסר8  )3(

  . לחוק העונשין192סעיף 

עשרים ( ₪ 25,000פיצויים בשיעור של ', הנאשם ישלם לביתו הקטינה ק  .ג

שישולמו בתשלומים חודשיים שווים ורצופים , )וחמישה אלף שקלים חדשים

כל חודש גרגוריאני ,  חודשים50במשך , 10.5.12החל מיום , לחודש₪  500של 

  . לחודש10עד 

ומטרתו היא לממן את צרכיה של , הסכום יופקד בידי האפוטרופוס הכללי  

  .'הילדה ק

שיפעל על פי צרכי הילדה , הפיקוח ייעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה  

, ס"עו: כגון, רמים טיפולייםבעקבות פניות ובקשות של האם או של גו', ק
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ובעיקר , הכספים ייועדו לרווחת הילדה. מנהל הפנימייה בה שוהה הילדה

  .להם היא זקוקה, לטיפולים נפשיים ואחרים

    

 

 שופט, משה דרורי

        

  

  ד" אב–שופט בכיר , צבי סגל

  

, (!) עמודים70המונה , דרורי' השופט מ' כב, דעתו של חברי-עיינתי עיין היטב בחוות

 לחוק 113' כי אף שתיקון מס, כפי שציין חברי, מקובל עלי. ידו-לעניין העונש המוצע על

רצוי כבר עתה , טרם נכנס לתוקף, 2012-ב"התשע, )הבניית שיקול הדעת בענישה(העונשין 

  . להתחיל לפסוע לאורו

 

כי ככל שיהיה על בית המשפט , אין מנוס אלא לומר כבר עתה ובלשון ברורה, עם זאת  

היקף לכל גזר דין שערב כניסתו של החוק לתוקפו נכתב היה -להידרש באורח כה רחב

במקרה , הרי שאינני משוכנע שזו אכן ִהצריכה, ואף אם כן(במתכונת מצומצמת לאין שיעור 

אז יגבר לאין שיעור העומס המוטל גם כך על כתפיהן של -או, )כתיבה כה חריגה בהיקפה, דנן

כלשון , שהרי. ושכרו של החוק במתכונתו הנוכחית יצא בהפסדו, כלל הערכאות השיפוטיות

טוב ייעשה אם . ואין צורך להכביר מלים, Justice delayed is justice denied, האמרה הידועה

  . ויפה שעה אחת קודם,  הדעתכל הנוגעים והאחראים לדבר יתנו על כך את

  

אמנע מלהכביד , ידו-דעת חברי בדבר העונש המוצע על-נוכח היקפה של חוות  

גם לא , בחרתי שלא להתייחס בפירוט, ולא בלי היסוס, ומשכך, ולהאריך את הדיון עוד יותר

לשיקולי הענישה השונים ולגזירת העונש , לחלק העוסק בקביעות בדבר מתחם העונש ההולם

  .אויהר
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, מקובלת עלי התוצאה הסופית אליה הגיע חברי, לגופם של דברים ומבחינה עקרונית  

  . ולפיכך אני מצטרף אליה, על כל רכיביה

  

  

 

 שופט בכיר, צבי סגל
  

  

  השופט משה יועד הכהן

וכן , דרורי' השופט מ' כב, ידי חברי-אני מצטרף לתוצאה העונשית המוצעת על

השופט ' בשל היקף חוות הדעת של כב. סגל' השופט צ' כב, להערותיו המשלימות של חברי

דרורי מעדיף גם אני להימנע מלהביע דעתי בפרוטרוט לגבי פרשנותו ואופן יישומו של תיקון 

  . ר זאת לעת מצוא לחוק העונשין ולהשאי113סעיף 

 

  

 

 שופט, משה יועד הכהן
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  :לפיכך הוחלט

  

  .השופט משה דרורי' דעתו של כב- של חוות210גזר הדין יהיה כאמור בפיסקה   .1

  

  . ימים45זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך   .2

  

  .כ הצדדים"במעמד הנאשם וב, 2012 מרץ 29, ב"תשעו ניסן , ניתן היום

  

  

 

 

 

 

  שופט בכיר, צבי סגל
 ]ד"אב[

 שופט, משה הכהן  שופט, משה דרורי 
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