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  82330/2016מספר פל״א 

  לפי כבוד השופטת הדס רוזברג שיירט

  מדית ישראל  המאשימה

  גד

   ערן געדי   האשם

   
     :וכחים

     ב״כ המאשימה עו״ד אורטל חמן
     האשם ובא כוחו עו״ד גלעד כצמן

  
  

  :רציו-מיני

עונש של , שהודה והורשע בביצוע עבירות גניבה וסחיטה באיומים כנגד אישהבית המשפט גזר על הנאשם * 
  . ופיצוי למתלוננת, שישה חודשי מאסר על תנאי, עשרה חודשי מאסר בפועל

  ̀ סמארטפון`גניבת /שוד:  מדיניות ענישה– ענישה –עונשין * 

  סחיטה באיומים:  מדיניות ענישה– ענישה –עונשין * 

.  

על פי כתב האישום בו הודה . ת הסדר טיעון בעבירות שעניינן גניבה וסחיטה באיומיםהנאשם הורשע במסגר
, אחר כך. וחטף את מכשיר הסלולרי שלה וברח, הוא ניגש לרכב בו קיימה המתלוננת יחסי מין עם גבר, הנאשם

ספר לבעלה י, כי אם לא תעביר לו סכום כספי, יצר הנאשם קשר עם המתלוננת באופן קבוע והחל לאיים עליה
  .וכי יפיץ סרטון שלה שצילם, שקיימה יחסי מין עם אחר

.  

  :בית המשפט פסק כלהלן

, להגנה על כבודו, הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של הנאשם נוגעים להגנה על פרטיותו של אדם

קניין של עוד נפגעה כתוצאה מן הגניבה זכות ה. להגנה על שלוות נפשו ולהגנה על חופש הבחירה שלו
  . המתלוננת מידת הפגיעה של מעשי הנאשם בערכים המוגנים היא קשה ומהותית

, יש לראות בחומרה את העובדה שהנאשם התקשר פעמים רבות גם לבעלה של המתלוננת וחשף אותו לאירוע

  . משהבין כי המתלוננת איננה מעבירה לו כספים
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באיומים תוך הדגשת הצורך בענישה מחמירה פסיקת בית המשפט מתייחסת בחומרה רבה למעשי סחיטה 
לא קיימים שיקולים .  חודשי מאסר בפועל8-18מתחם העונש ההולם במקרה זה נע בין . ומרתיעה בהקשר זה

 .לחומרה או לקולה, אשר מצדיקים סטייה ממתחם העונש ההולם
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 6107	04	16 

82330/2016 מספר פל"א 

   שופטת הדס רוזנברג שיינרטה לפני כבוד

  מדינת ישראל   מאשימהה

 נגד

ערן געדי ת.ז.       $נאשה
#>1<#  1 

 2 נוכחי�:

 3 ב"כ המאשימה עו"ד אורטל נחמ�

 4 הנאש� ובא כוחו עו"ד גלעד כצמ�

5 

 6 פרוטוקול

7 

8 
#>2<#  9 

 10 גזר די%

11 

 12 	העובדות הצריכות לעניי%

13 

 14) יחד ע� 1(א)(383עבירה על סעי(  –, עפ"י הודאתו, בעבירות של גניבה נאש� הורשעה  . 1

 15–של סחיטה באיומי� ) ו"החוק"(להל�:  1977 /, תשל"זלחוק העונשי� 384סעי( 

 16 רישא לחוק. 428עבירה על סעי( 

17 

 18או בסמו0 לכ0  19:30בשעה  18.2.16בהתא� לעובדות כתב האישו� המתוק�, ביו� 

 19הגיעה המתלוננת לחו( נעורי� אשר נמצא בסמו0 למושב חבצלת השרו�. במקו� 

 20המתי� למתלוננת ב' ברכבו. המתלוננת נכנסה לרכב והניחה את הטלפו� הנייד שלה על 

 21הדלת הקדמית פתוחה קמעה. מושב הנוסע הקדמי (ליד מושב הנהג) והותירה את 

 22במועד זה קיימו המתלוננת וב' יחסי מי� ברכב. באותה העת הגיע הנאש� למקו� 

 23במשאית בה נהג במסגרת עבודתו והבחי� במתלוננת ובב' בתו0 הרכב. הנאש� ניגש 

 24לרכב, הבחי� כי דלת המושב הקדמי פתוחה והוסי( לפתוח אותה, נטל את הטלפו�

 25מהירות. הנייד ועזב את המקו� ב
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  1 

 2ורכשה טלפו�  simהמתלוננת הבינה כי הטלפו� הנייד שלה נגנב, ביטלה את כרטיס ה

 3חדש במספר זהה למספרה היש�. בהמש0, ביצע הנאש� אתחול מחדש למכשיר 

 4למכשיר טלפו� אחר שקיבל במסגרת עבודתו. את  simהטלפו� והכניס את כרטיס ה

 5  הטלפו� הנייד של המתלוננת מכר הנאש� לאחר שזהותו אינה ידועה למאשימה. 

  6 

 7, התקשר הנאש� אל המתלוננת באמצעות טלפו� אחר 18.13בשעה  22.2.16ביו� 

 8וניתק. מספר שניות לאחר מכ� התקשר שוב הנאש� אל המתלוננת, פנה אליה בשמה 

 9"תחזרי אלי" ולאחר מכ� ניתק. המתלוננת התקשרה לנאש� והנאש� החל ואמר לה 

 10לשאול אותה שאלות אישיות ואמר לה "את בוגדת בבעל0, נכו�?" לאחר מכ� הנאש� 

 11הוסי( ואמר "אני יודע שאת בוגדת בבעל0, וגנבו ל0 את הטלפו�". בהמש0 התקשר 

 12וני� של0 את הנאש� למתלוננת מספר רב של פעמי� וא( אמר לה "יש לי סרט

 13מצולמת, וא� את לא רוצה לראות אי0 את רוכבת על הבחור השני אז מה שאת צריכה 

 14." המתלוננת ענתה כי אי� ברשותה סכו� כס( כזה 6 50,000לעשות זה להביא לי 

 15והנאש� השיב לה כי "תחשבי על ההשלכות, תחשבי טוב טוב". המתלוננת הציעה 

 16והנאש� ענה לה "נקבע באיזה מקו� רק  להיפגש ע� הנאש� ולהעביר לו את הכס(

 17ככה שא� יבוא את0 שוטר אני אדע מה לעשות והסרטו� יופ7. יש ל0 שבוע להשיג את 

 18  הכס(... תחשבי טוב טוב עד מחר או שתספרי לבעל0". 

  19 

 20בהמש0, התקשר הנאש� מספר פעמי� לבעלה של המתלוננת וא( הודיע למתלוננת 

 21התקשר הנאש�  23.2.16לטלפו�. ביו�  שימשי0 לעשות כ� עד שבעלה יענה לו

 22התקשר בשעות הבוקר פע� אחת  24.2.16פעמי� בסמיכות זמני� וביו�  5למתלוננת 

 23וכ� התקשר מספר פעמי� נוספות אחר הצהריי� למתלוננת ולבעלה (אשר לו 

 24שלח הנאש� הודעה ובה כתב  17:56המתלוננת אמרה לא לענות לטלפוני�). בשעה 

 25דקות אני מבי� שאי� עסקה ומחר עד הערב בעל0 יראה  5יי תו0 "א� את לא חוזרת אל

 26  את הסרטו� אי0 את מזדיינת". 

  27 

 28בסמו0 לשעה  16.3.16בהמש0 התקשר הנאש� למתלוננת ולבעלה כמעט מדי יו�. ביו� 

 29התקשר הנאש� לבעלה של המתלוננת ושאל אותו א� המתלוננת סיפרה לו על  16:00

 �30 למתלוננת ולבעלה מספר פעמי� ומשלא נענה האירועי�. לאחר מכ� התקשר הנאש
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 1"בעל0 בפגישה, תכ( ידבר איתי.. ממחר את  17:15שלח הודעה למתלוננת בשעה 

 2  מככבת בסרטי פורנו, תבדקי בחיפוש בוגדת בבעלה". 

  3 

 4במסגרת ההסדר שבי� הצדדי� הופנה הנאש� לשירות המבח� על מנת שיתקבל תסקיר   . 2

 5ובשו הסכמות עונשיות. עוד הוסכ� כי הנאש� יפקיד שירות מבח� בעניינו א0 לא ג

 6  כפיצוי למתלוננת.  6 20,000סכו� של 

  7 

 8  תסקיר שירות המבח%:

  9 

 10התסקיר � בעניינו של הנאש� הוגש תסקיר הסוקר תולדותיו של הנאש� בהרחבה. מ  . 3

 11. הנאש� עובד מזה כחמש 4/15, נשוי ולו שלושה ילדי� בגילי� 40כב� עולה כי הנאש� 

 12כנהג משאית בחברה המייבאת כלי עבודה וא( הציג מכתבי המלצה מאת  שני�

 13  מעסיקיו בפני שירות המבח�. 

 14רעיית הנאש� איננה עובדת והיא המטפלת העיקרית בבנ� הצעיר. להתרשמות שרות 

 15המבח�, מערכת היחסי� בי� בני הזוג מאופיינת במורכבות ובמתח, כאשר הנאש� 

 16ילדיו, בוחר להימנע מהתמודדות וממוקד  מתקשה להסתגל למורכבות מצב� של

 17  בעצמו ובצרכיו. 

  18 

 19בהתייחסו לעבירות המיוחסות לו קיבל הנאש� אחריות על ביצוע� והביע צער וחרטה 

 20על הפגיעה במתלוננת. בפני שירות המבח� ציי� כי בבסיס העבירה עומדת תקופה 

 21תו, נוכח מורכבת בה חש כי אינו מסוגל להתמודד ע� המורכבות הקיימת במשפח

 22הקשיי� הרבי� שעמ� נאלצו להתמודד, בי� היתר בעקבות התנהגויותיו הקשות של 

 23. הנאש� התקשה לספק הסבר לסיבות ולמניעי� 1בנו הצעיר שאובח� כמתואר בנ/

 24שהובילו אותו להתנהגותו המאיימת ומסר כי לא הייתה לו כוונה להשיג דבר מה, אלא 

 25ה מתו0 סקרנות ורצו� לראות מה יהיו מדובר לתפיסתו במעשה "קונדס" והרפתק

 26  תגובותיה של המתלוננת. 

 27להתרשמות שירות המבח� הנאש� ממזער מחומרת מעשיו ולא ברור עד כמה ער הוא 

 28להשלכות הקשות של מעשיו ולהתנהגותו האלימה והעבריינית כפי שזו באה לידי 

 29  ביטוי במעשיו. 
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 1לפגיעה וההתרשמות כי ג�  נוכח קשיו של הנאש� להתייחס לסיבות שהובילו אותו

 2כיו� הנאש� אינו ער לחומרת מעשיו, נמנע שירות המבח� מהמלצה שיקומית. לשיטת 

 3שרות המבח�, יש להטיל על הנאש� ענישה קונקרטית אשר תמחיש ותחדד עבור 

 4הנאש� את הפגיעה במתלוננת ובמשפחתה. לצד זאת, הומל7 כי בית המשפט ישקול 

 5  אש� כפי שתוארו בתסקיר. את נסיבותיו האישיות של הנ

  6 

 7  :הראיות לעונש

  8 

 9טר� שנשמעו הטיעוני� לעונש ביקשה המתלוננת להעיד ולתאר את הנזק שנגר� לה   . 4

 10בו הנאש� יצר עמה קשר מאותו יו� כתוצאה ממעשיו של הנאש�. בעדותה תיארה כי 

 11היא פחדה לצאת מביתה ללא ליווי ולתחושתה, זכותה הבסיסית לפרטיות חוללה. 

 12הנאש� במעשיו הפיל עליה אימה ופחד עד כי החליפה את המנעולי� בביתה, את מספר 

 13מכשיר הטלפו� הנייד שלה ואת רכבה וכיו� היא מסתובבת ע� גז מדמיע. עוד ציינה 

 14  ל הנאש� פגעו במארג המשפחתי שלה ובבני ביתה.  המתלוננת, כי מעשיו ש

  15 

 16של הנאש� וכ� המסמ0  4.5 –באשר למצב בנו ב� ה  1מטע� ההגנה הוגשו המסמ0 נ/  . 5

 17  , לפיו סייע הנאש� לגב' יעל ב� משה בפעולות שונות לטובת נזקקי� בנתניה.2נ/

 18הגדולה שעשה בדברו האחרו� אמר הנאש� כי הוא מתבייש מ� המעמד, מודע לטעות 

 19ומצטער עליה. עוד מסר הנאש� כי הוא דואג כעת לפרנסת המשפחה, ככל שיוטל עליו 

 20  עונש ממשי.

  21 

 22   טיעוני הצדדי$:תמצית 

  23 

 24בראשית טיעוניה ביקשה המאשימה כי בית המשפט יקבע שמעשיו של הנאש� מהווי�   . 6

 25טענת מספר אירועי� נפרדי�, תו0 קביעת מתחמי ענישה נפרדי� לכל אירוע. ל

 26ועל המאשימה, הערכי� המוגני� שנפגעו ה� הביטחו� הציבורי, השמירה על הרכוש 

 27התובעת הפנתה  .כבודללפרטיות ושל האזרח זכותו זכות הקניי� כמו ג� ההגנה על 

 28עבירה של סחיטה באיומי� פוגעת באושיות סדרי החברה וכי  לכ0 שבפסיקה נקבע כי

 29מה כדי להשיג דבר מה מהקורב� מחייבת ניצול חולשתו של אד� באיומי� והטלת אי

 30  תגובה עונשית קשה. 
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 1מבחינת נסיבות ביצוע העבירות, הדגישה התובעת כי אי� מדובר בטעות רגעית אלא 

 2במסכת מתמשכת של סחיטה באיומי�, אשר בוצעה תו0 תכנו� ומחשבה, ואשר 

 3הנאש� יכל להפסיקה בכל עת, א0 בחר שלא לעשות כ�. עוד הפנתה באת כוח 

 4מאשימה לנזקי� שנגרמו כתוצאה ממעשיו של הנאש� ולעובדה שמעשיו על פני ה

 5  תקופה משקפי� אדישות לפגיעה בזולת וא( אכזריות. 

 6 /ל 14בי� העונש ההול� בגי� עבירת הסחיטה באיומי� נע מתח� המאשימה גורסת כי 

 7חודשי  6 /בי� מאסר על תנאי ל , בעוד שהמתח� בגי� עבירת הגניבה נעחודשי מאסר 24

 8  התובעת הפנתה לפסיקה כתמיכה בעמדתה לעניי� העונש. עבודות שירות.

 9לשיטת התביעה, יש להטיל על הנאש�, נוכח נסיבותיו האישיות, נטילת האחריות, 

 10הפקדת הפיצוי והיעדר עבר פלילי, עונש מאסר בפועל בתחתית מתח� העונש ההול�, 

 11את שני מכשירי הטלפו� בה� לצד מאסר מותנה ופיצוי. עוד עתרה המאשימה לחלט 

 12  עשה הנאש� שימוש לצור0 ביצוע העבירות.

  13 

 14הסניגור ביקש להדגיש בטיעוניו כי המעשי� המתוארי� בכתב האישו� אינ�    .7

 15מאפייני� את התנהלות הנאש� עד כה, מדובר בחודש "רע" בחייו, שקשה להסבירו. 

 16. עוד הפנה 2מסמ0 נ/הנאש� היה עד כה אד� נורמטיבי וא( סייע לנזקקי� כאמור ב

 17  הסנגור לכ0 שהנאש� הודה מיד במיוחס לו, ה� בתחנת המשטרה וה� בבית המשפט. 

 18לשיטת ההגנה, המעשי� בוצעו ללא תחכו� וללא תכנו� מוקד�, מה ג� שלא נלווה 

 19לה� מרכיב של אלימות פיזית או של איו� באלימות. ההגנה גורסת כי יש לראות את 

 20  ולקבוע בגינ� מתח� עונש הול� אחד. מכלול המעשי� כמקשה אחת 

 21כ� הפנה בא כוח הנאש� לנסיבותיו המשפחתיות של הנאש� ולמצבו הרפואי של בנו, 

 22. לשיטת ההגנה, מתח� העונש ההול� 1כעולה מתסקיר שרות המבח� ומ� המסמ0 נ/

 23חודשי מאסר בפועל ויש להסתפק בעניינו של הנאש� בהטלת  7נע בי� צו של"צ לבי� 

 24  א( שהדבר עומד בניגוד להמלצת שרות המבח�.  צו של"צ,

  25 

 26  דיו% והכרעה:

  27 

 28ב לחוק, העיקרו� המנחה בענישה הנו קיומו של יחס הול� בי� 40בהתא� לסעי(   . 8

 29חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאש� ובי� סוג ומידת העונש 

 30בער0 החברתי  המוטל עליו. בקביעת מתח� העונש ההול� שומה על ביהמ"ש להתחשב
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 1שנפגע מביצוע העבירות, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות 

 2  ט לחוק.40הקשורות בביצוע העבירות כאמור בסעי( 

  3 

 4הערכי� המוגני� אשר נפגעו כתוצאה ממעשיו של הנאש� נוגעי� להגנה על פרטיותו   . 9

 5על חופש הבחירה שלו. עוד  של אד�, להגנה על כבודו, להגנה על שלוות נפשו ולהגנה

 6  נפגעה כתוצאה מ� הגניבה זכות הקניי� של המתלוננת.

  7 

 8  מידת הפגיעה של מעשי הנאש� בערכי� המוגני� היא קשה ומהותית.   . 10

 9תחילת� של המעשי� נראית אמנ� מקרית והתרחשה עת נקלע הנאש� לחו( וראה בו 

 10ל המעשי� מתוכנ� את המתלוננת ע� אד� נוס( במצב אינטימי, בר� המשכ� ש

 11לחלוטי� ומשק( התנהלות כעורה, פוגענית ובריונית של הנאש� לאור0 זמ�. כ0, 

 12הנאש� גנב מ� הרכב את מכשיר הטלפו� הנייד של המתלוננת ומכרו לאחר תמורת בצע 

 13כס(. הנאש� לא הסתפק בגניבת הטלפו� לצור0 קבלת שווי המכירה אלא בחר בצורה 

 14ממנו פרטי� באמצעות� יצר קשר ע� המתלוננת, הכל מודעת לחדור לטלפו� ולהפיק 

 15תו0 פגיעה קשה בפרטיותה של המתלוננת. הנאש� לא היסס לסחוט בצורה אכזרית 

 16את המתלוננת במש0 כחודש ימי�, חר( היותה אישה זרה לחלוטי�, אשר לא עשתה 

 17לו כל רע. הוא התקשר אליה, מסר לה שהוא מודע לבגידתה בבעלה, טע� שיש לו 

 18ני� אינטימיי� שלה ואיי� להפיצ� ברבי� ככל שהמתלוננת לא תעביר אליו סרטו

 19. א( שהמתלוננת אמרה לנאש� כי אי� ברשותה סכו� כזה, לא נרתע הנאש� 6 50,000

 20וחדל ממעשיו, אלא הוסי( ואיי� על המתלוננת, תו0 שעשה שימוש בלשו� עבריינית 

 21ה� לצור0 העברת התשלו�. והבהיר לה כי אל לה להביא שוטר למפגש שייקבע ביני

 22אלו היה מדובר ב"מעשה קונדס" כדברי הנאש� לקצינת המבח�, נית� היה לצפות 

 23שהנאש� ינח� על מעשיו, ירח� על המתלוננת ויחדל מהטרדותיו לאחר שאמרה לו 

 24שאי� לה את סכו� הכס( המבוקש. דא עקא, הנאש� רק הגביר את לחציו ואיומיו, 

 25ולבעלה, באופ� שהטיל אימה על המתלוננת והפר את ער0 עשרות שיחות למתלוננת 

 26  שלוותה.

 27יתרה מזאת, בניגוד למקרי� בה� הסוחט מאיי� להעביר מידע אינטימי לקרובי 

 28משפחה א0 נמנע מלעשות כ� בפועל, במקרה דנ� יש לראות בחומרה את העובדה 

 �29 שהנאש� התקשר פעמי� רבות ג� לבעלה של המתלוננת וחש( אותו לאירוע, משהבי

 30  כי המתלוננת איננה מעבירה לו כספי�.
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 1חלקו של הנאש� בביצוע העבירה הוא מלא וברי כי היו לנאש� הזדמנויות רבות 

 2להפסיק את מעשיו א0 הוא בחר להמשיכ�, תו0 אדישות מוחלטת להשפעה ההרסנית 

 3שעלולה להיות לכ0 על המתלוננת ועל בני משפחתה. במסגרת הטיעוני� לעונש הפנתה 

 4מי� רבות לצור0 להתחשב במצבו המשפחתי של הנאש� ובילדיו. בניגוד ההגנה פע

 5לכ0, היה ליבו של הנאש� גס ואטו�, לא נמצאו בו כל רחמי� או אכפתיות כלפי 

 6המתלוננת או כלפי בני משפחתה אשר נפגעו א( ה� במהל0 התקופה המהותית בה 

 7  סחט הנאש� את המתלוננת.

 8נש ההול� נוגעת לנזק שנגר� כתוצאה נסיבה נוספת לחומרה בקביעת מתח� העו

 9ממעשי הנאש�. המתלוננת הבהירה בדבריה בפני ביהמ"ש כי מאותו יו� בו יצר עמה 

 10הנאש� קשר, חייה השתנו, היא חשה כי פרטיותה חוללה, נמלאה פחד לצאת מביתה 

 11ללא ליווי, החליפה את המנעולי� בבית, את מספר מכשיר הטלפו�, ואת הרכב. מבלי 

 12כח צנעת הפרט, מסרה המתלוננת כי המעשי� פגעו במארג המשפחתי שלה לפרט, נו

 13ובבני המשפחה ונקל לשער במה מדובר. השלכות העבירות לא נגעו, א� כ�, למתלוננת 

 14  לבדה אלא התרחבו א( לבעלה ולקרובי משפחה נוספי�.       

 15ירה לקולה אציי� כי בניגוד לחלק מ� המקרי� שנדונו בפסיקה, במקרה זה לא העב

 16  המתלוננת בפועל כספי� לנאש� כתוצאה מ� הסחיטה.

              17 

 18פסיקת בית המשפט העליו� מתייחסת בחומרה רבה למעשי סחיטה באיומי� תו0   . 11

 19  הדגשת הצור0 בענישה מחמירה ומרתיעה בהקשר זה.

  20 

 21), ד� ביהמ"ש העליו� בערעורו של מי שהורשע בשתי 17.6.07( טל נ' מ"י 5160/06בע"פ 

 22בירות סחיטה באיומי� בכ0 שאיי� לחשו( מערכת יחסי� אינטימיי� שהתקיימה ע

 23בי� שני מתלונני�, וא( עשה במסגרת זו שימוש בתמונה חושפנית, תו0 שדרש וקיבל 

 24מ� המתלונני� סכומי כס( ניכרי�. ביהמ"ש קמא גזר על אותו נאש�, נטול הרשעות 

 �25 על חומרת העונש קבע ביהמ"ש קודמות, שנת מאסר בפועל. בדחותו את ערעור הנאש

 26  העליו� את הדברי� הבאי�:

  27 

 28" הג� שבענייננו אי� מדובר בבעל עסק מ� הסוג שמדובר בו באותה פרשה ( ע"פ 

 29ההיבט העקרוני והערכי בדברי� שצוטטו שריר  –ה.ר.ש )  –בעניי� אל עלווי�  6774/01

 30חשש פ� יבולע לה� וקיי�. קורבנות סחיטה אינ� ממהרי� לפנות לעזרת החוק, בשל ה
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 1והרי זוהי בדיוק מטרתו של הסחט�. בענייננו אי� מדובר אפילו בחשש ארטילאי 

 2ומרומז, אלא בתמונה שמ� סת� מרצדת מול עיניו של הקורב� ללא הר( וגורמת לו 

 3לצד עצ� האיו� והסחיטה קיי� ג� היבט השפלות לפעול כפי שהכתיב לו הסחט�. 

 4לפס"ד,  12" (ע' ת� עלולה להרוס משפחותשבניצול מצבי� אינטימיי� שחשיפ

 5  ה.ר.ש.).   –הדגשות שלי 

  6 

 7) נקבע כי עבירת הסחיטה 23.9.14( אבו ליל חס% ואח' נ' מ"י 2580/14בע"פ ג� 

 8באיומי� חמורה במיוחד ומצדיקה ענישה מוחשית הכולל רכיב ממשי של מאסר 

 9ור, בשלוות נפשו בפועל. הודגש כי מדובר בעבירה הפוגעת באופ� ניכר בשלו� הציב

 10ובביטחונו. היא משבשת את מרק� חייה� של הנסחטי�, במישור האישי והכלכלי. 

 11ענישה מוחשית עשויה לסייע בשבירת קשר השתיקה, ה� ע"י תמרו7 הנסחט להתלונ� 

 12  לפס"ד). 15וה� ע"י הרתעת הסוחט (פסקה 

  13 

 14אסר בפועל, בחינה של רמת הענישה במקרי� דומי� מצביעה, ככלל, על הטלת עונשי מ

 15  כפי שיודג� מטה;

   16 

 17  	) 20.9.15יונת% אלרואי נ' מ"י ( 5769/14בע"פ 

 18ש העליו� בערעורו של נאש� שהורשע בביצוע שתי עבירות של סחיטה "ד� ביהמ

 19באיומי� כלפי שני מתלונני� שוני�. בשני המקרי� יצר הנאש� קשר ע� המתלונני�, 

 20המעידי� על מפגש ע� בחורות ודרש אמר לה� כי עקב אחריה� וכי יש בידיו חומרי� 

 21מה� כספי� שא� לא כ� יפרס� את המעשי� בקרב משפחותיה�, לרבות נשותיה�. 

 22  חרדי./אחד מ� המתלונני� השתיי0 למגזר הדתי

 23ביהמ"ש המחוזי גזר על הנאש� עונש של חמש וחצי שנות מאסר, דובר בנאש� בעל 

 24  .עבר פלילי אשר התסקיר שהוגש בעניינו לא היה חיובי

 25ביהמ"ש העליו� התערב לקולה בעונשו של הנאש�, מתו0 התחשבות בעקרו� אחידות 

 26חודשי מאסר  60הענישה ובזיקה לעונש שנגזר על שותפו של הנאש�, וגזר על הנאש� 

 27   בפועל, לצד ענישה נלווית.     

  28 

  29 

  30 



  
 

  
  בית משפט השלום בנתניה

  מדינת ישראל נ' געדי 17	09	45358 ת"פ
  

  2018אוקטובר  10  

  

 24

 1  /) 23.10.14(  מ"י נ' נעאמנה 14	07	20194בעפ"ג (מחוזי חיפה) 

 2י דמיו� לענייננו א� כי המעשי� המתוארי� חמורי� מאלו של נדונה פרשה בעל קוו

 3הנאש� בהיבטי� מספר. דובר בנאש� שהגיע ע� אד� נוס( למטע זיתי� והבחי� ש� 

 4בגבר ואשה ברכב. הנאש� וחברו חסמו את רכב המתלונני�, גנבו את מכשיר הטלפו� 

 5תנגדות� הנייד של האישה וכ� ארנק ע� מסמכי�, צלמו את המתלונני� למרות ה

 6והנאש� א( נת� למתלונ� סטירות בצווארו. בהמש0 סחטו הנאש� וחברו את 

 7יפיצו תמונותיה�  / 6 10000המתלונני� בכ0 שאיימו עליה� כי א� לא ייתנו לה� 

 8  ברבי� ויביישו אות� בפני משפחת המתלוננת.

 9הנאש� הורשע בגניבה, בתקיפה, בסחיטה באיומי�, בפגיעה בפרטיות ובשיבוש 

 10חודשי עבודות שרות. ביהמ"ש המחוזי  6משפט. ביהמ"ש קמא גזר על הנאש�  מהלכי

 11ילדי� קטני�, הסובל  4 –החמיר בעונשו של הנאש� וגזר עליו, חר( היותו נשוי ואב ל 

 12חודשי מאסר בפועל, תו0 קבלת ערעור  9מבעיות רפואיות ונטול הרשעות קודמות, 

 13  המדינה על קולת גזר הדי�.     

  14 

 15) נדו� עניינו של נאש� אשר 15.6.16( מ"י נ' כה% 14	11	42752(כ"ס) במסגרת ת"פ 

 16הורשע בעבירת סחיטה באיומי� בכ0 שקיבל על פי בקשתו תמונות חושפניות 

 17ממתלוננת עמה ניהל קשר אינטרנטי ולאחר מכ� איי� להפי7 את התמונות א� לא 

 18חודשי מאסר  18/ל 6תשל� לו סכו� בו נקב. בית משפט השלו� קבע מתח� הנע בי� 

 19חודשי  10בפועל והשית על הנאש�, אשר לחובתו הרשעה קודמת בעבירות אלימות, 

 20מאסר בפועל. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי נדחה ללא נימוקי�, בהסכמת 

 21  המערער.

  22 

 23מעשיו של הנאש� דנ� מהווי� מסכת עבריינית רציפה אחת כאשר קיי� קשר ענייני   . 12

 24הדוק בי� מכלול המעשי� המתוארי� בכתב האישו� המתוק�. מדובר במעשי� 

 25המהווי� חלק מתכנית עבריינית אחת אשר הופנו כלפי אותה המתלוננת, בפרק זמ� 

 26  של כחודש ימי�.   

 27ות בה� הורשע הנאש� מהוות מבחינה בהמש0 לזאת, משמצאתי כי שתי העביר

 28 לאמור בהתא�, כולו לאירוע אחד הול� עונש מתח� ייקבע, אחד אירוע, עניינית

 29 פגיעת� ובמידת במספר�, העבירות כלל במהות בהתחשב, לחוק) א(יג40 בסעי(

 30  .המוגני� בערכי� המצטברת
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 1את מכלול  לאחר שנתתי דעתי לגזרי די� שנתנו במקרי� דומי�, ולאחר ששקלתי  . 13

 2הנסיבות הקשורות למעשי העבירה ולמידת אשמו של הנאש�, לרבות הערכי� 

 3, אני קובעת כי מתח� החברתיי� שנפגעו מביצוע העבירות ומידת הפגיעה בערכי� אלו

 4  חודשי מאסר בפועל.  8/18העונש ההול� במקרה דנ� נע בי� 

  5 

 6תח� העונש ההול�, במקרה דנ�, לא קיימי� שיקולי� אשר מצדיקי� סטייה ממ  . 14

 7  לחומרה או לקולה.

  8 

 9יש לאתר את העונש המתאי� לנאש� בשי� לב למכלול  � העונש ההול�משנקבע מתח  . 15

 10  הנסיבות אשר אינ� קשורות בביצוע העבירה. 

  11 

 12יש לשקול לכ( הזכות את היות הנאש� נטול הרשעות קודמות ואת העובדה שהוא 

 13הרפואי של בנו ואת התמיכה שהוא נזקק הנושא בנטל פרנסת ביתו, כמו ג� את מצבו 

 14. בנסיבות אלו ברי כי הטלת עונש של מאסר בפועל תפגע לא 1לה כעולה מ� המסמ0 נ/

 15רק בנאש� כי א� ג� במשפחתו. עוד אזקו( לזכות הנאש� את הודאתו במיוחס לו 

 16ללא צור0 בשמיעת ראיות,  תו0 חיסכו� בזמ� השיפוטי ובזמנ� של עדי התביעה, ואת 

 17ת הפיצוי טר� גזר הדי�, שיש בה כדי ללמד על נכונותו לשאת בהשלכות מעשיו. הפקד

 18  .2לא נעלמה מעיני ג� נכונות הנאש� לסייע לנזקקי�, כעולה מ� המסמ0 נ/

 19לצד זאת יצוי�, כי שירות המבח� נמנע מהמלצה שיקומית בעניינו של הנאש� נוכח 

 20יו, אינו מפני� את עמדותיו ונוכח ההתרשמות כי הנאש� ממזער מחומרת מעש

 21 השלכות מעשיו ואת חומרת התנהגותו האלימה והעבריינית. 

 22בשקלול הנתוני� שאינ� קשורי� בביצוע העבירה באתי לכלל מסקנה כי יש לגזור את 

 23  עונשו של הנאש� בר( הנמו0 של מתח� העונש ההול�. 

  24 

 25  לאור כל האמור לעיל, הנני דנה הנאש$ לעונשי$ הבאי$:  . 16

  26 

 27  חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו של הנאש�, ככל שהיו כאלו. 10   א.

  28 
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 1שני� מיו� שחרורו של הנאש� ממאסרו  3חודשי מאסר על תנאי למש0  6  ב. 

 2והתנאי הוא שהנאש� לא יעבור על אחת העבירות בה� הורשע או על כל עבירת 

 3  רכוש.

  4 

 5ביהמ"ש ויועבר למתלוננת פיצוי למתלוננת. הפיצוי הופקד בקופת  6 20,000  ג. 

 6  לפי פרטי� שתמסור המאשימה.

  7 

 8שני מכשירי הטלפו� הנייד ששמשו לצור0 ביצוע העבירות ואשר נתפשו ע"י   ד. 

 9  המשטרה, יחולטו לאוצר המדינה.  

  10 

 11 ימי$ לבית המשפט המחוזי מרכז. 45זכות ערעור תו- 

 12 

#>3<#  13 
 14  במעמד הנוכחי$. 10/10/2018, א' חשוו% תשע"טניתנה והודעה היו$ 

  15 

  

  שופטת, רוזנברג שיינרט הדס

  16 

  17 

  18 

   19 

   20 
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  1 

 2  הסנגור:

 3  אבקש עיכוב ביצוע חברתי מסכימה.

 4  נבקש להשאיר את אותה הפקדה. 6 2,000יש הפקדה כספית בתיק שהיתה במקור 

 5  נסכי� לצו עיכוב יציאה מ� האר7.

  6 

 7  ב"כ המאשימה:

 8  האר7 נסכי� לעיכוב ביצוע.בכפו( לערבויות, הפקדות וצו עיכוב יציאה מ� 

 9  .6107/04/16מספר התיק מעצרי� ימי� מ" 

 10נושא איסור הפרסו�, נבקש התרת פרסו� עניי� נוס( שעלה ג� במסגרת הטיעוני� לעונש זה 

 11  שמו של הנאש� בגזר הדי� שכ� יש אינטרס ציבורי בפרסו� שמו בציבור, על מנת שידע להיזהר.

 12בה� נאמר כי איסור הפרסו� חל על פרטי  8.11.17 /ו 15.10.17מפנה להחלטות מיו� 

 13המתלונני�. הבקשה שלנו להתרת הפרסו� אנו מבקשי� כי כל פרט שיש בו כדי לזהות את 

 14המתלונני� יוותר חסוי אבל לעניי� שמו וגזר דינו של הנאש� אנו סבורי� שיש מקו� להתיר 

 15  פרסו�.

  16 

 17  הסנגור:

 18  ישאר כ0.יש החלטה של בימ"ש לדלתיי� סגורות, אבקש שי

 19כמו כ� יש חסיו� לגבי בנו  אנו לא מוצאי� לנכו� לשנות את ההחלטה המקורית של בימ"ש.

 20  הקטי� של הנאש�.

  21 

 22  ב"כ המאשימה:

 23  לאחר התייעצות ע� המתלוננת, נבקש להתיר את פרסו� גזר הדי� ושמו של הנאש�.

  24 

 25  הסנגור:

 26  הנאש�.מתנגד לפרסו� גזר הדי� מסיבה שמכיל ג� פרטי� לגבי בנו של 

 27  אני סבור שגזר הדי� לא לקוני מבחינת דברי� אחרי�.

 28לאחר שהתברר שהצו מלכתחילה אוסר פרסו� ש� המתלוננת ודלתיי� סגורות ולאחר בדיקה 

 29בגזר הדי� שפרטי� אודות הקטי� בנו של הנאש� אינ� מופיעי�, אני משאיר לשיקול דעת 

 30  בימ"ש.
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  1 

#>4<#  2 

 3  החלטה

  4 

 5  מתירה פרסומו של גזר הדי%.

  6 

 7גזר הדי� איננו כולל בחובו פרטי� מזהי� של המתלוננת, מאליו מוב� כי החלטה מתארי0 

 8  בעינה. –האוסרת פרסו� כל פרט שיש בו כדי להביא לזיהוי המתלוננת  15.10.17

  9 

 10ת ערעור על גזר הדי�, מעכבת ביצוע עונש המאסר בפועל שעל מנת לאפשר להגנה שקילת הג

 11  לתנאי� הבאי�: יו� מהיו� וזאת בכפו( 45למש0 

 12  ;6 2,000הפקדה במזומ� של   א. 

 13  ;6 10,000חתימה על ערבות צד ג' בגובה של   ב.

 14  .031546419אושרת געדי ת.ז.  'ערבות צד ג' יכול ותחת� על ידי אישתו של הנאש� גב  

 15מוצא בזאת צו עיכוב יציאה מ� האר7 כנגד הנאש�. הנאש� יפקיד את דרכונו   ג.

 16  שעות. 24השלו� בנתניה, תו0 במזכירות בית משפט 

  17 

 18במזכירות בית  ובכפו( להחלטה אחרת מאת ערכאת הערעור, יתייצב הנאש� לריצוי עונש

 19 21.11.18משפט השלו� בנתניה, או בכל מקו� אחר לאחר תיאו� מוקד� מול שב"ס, בתארי0 

 20  .10:00עד השעה 

  21 

 22הסיווג "דלתיי$  המזכירות תדאג לשינוי סיווג פרוטוקול הישיבה האחרונה כ- שיוסר

 23  סגורות".

  24 

#>5<#  25 
  26 

 27  במעמד הנוכחי$. 10/10/2018, א' חשוו% תשע"טניתנה והודעה היו$ 

  

  שופטת, רוזנברג שיינרט הדס

  28 
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 1 זיתוני אורית ידי על הוקלד


