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נגד

205611635ת"ז  יהודה לייב לוי (עצור/אסיר בפיקוח)הנאשם

גזר דין (עותק מותר בפרסום)

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של מעשים מגונים בקטין (ריבוי עבירות), לפי סעיף   .1

.1977-) לחוק העונשין, התשל"ז1(א)(345), בנסיבות סעיף 1(ב)(345(ב) בנסיבות סעיף 348

במסגרת הסדר טיעון, שלפיו תוקן כתב האישום הודאתו של הנאשם והרשעתו בדין היא .2

והנאשם הודה והורשע כאמור.

שנות מאסר בפועל , מאסר על תנאי 4אשר לעונש, עתרו באי כוח הצדדים, בהסכמה, להטלת 

(שרובו כבר הופקד בקופת ביהמ"ש כתנאי ₪ 30,000ופיצוי לנפגעת העבירה בסך כולל של 

להסדר הטיעון).

, הם קרובי משפחה. 2004ננת שהיא קטינה ילידת שנת הנאשם והמתלו.3

2014נאשם הורשע, בין השאר, בכך שבמספר הזדמנויות, בתקופה שמתחילה בסביבות שנת 

, ביצע מעשים מגונים בקטינה, בכך שנגע בגופה, השכיב אותה על בטנה וחיכך 2019ועד שנת 

את איבר מינו באיבר אינטימי בגופה. 

בחלק מן המקרים ביצע הנאשם את המעשים כשהשניים היו ללא בגדים. 

כתב האישום מפרט חלק מן המקרים, ויצוין, בין השאר, כי היו מקרים שהקטינה התנגדה 

למעשים, והיו מקרים שבהם אחז הנאשם בחוזקה בגופה של המתלוננת.

ת כי המעשים בוצעו בה לבית המשפט הוגשה הצהרת נפגעת העבירה, ובה מפרטת המתלוננ.4

שנים, היא אזרה עוז להתלונן. בכל השנים שחלפו עד אשר 15בגיל צעיר, ורק כאשר מלאו לה 
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, 15חשפה המתלוננת את הפגיעה, היא הייתה עסוקה בהסתרת הסוד. ואולם, בהגיעה לגיל 

גברה חומרת הפגיעות, ועל כן היא פנתה למשטרה והגישה תלונה. 

ת כי הליך החקירה היה קשה עבורה, בכך שגרם לה לחוות את הפגיעות עוד מציינת המתלוננ

מחדש. בנוסף, גרמה התלונה לקשיים בתחום המשפחה, ויצרה פילוג ושבר. גם כיום סובלת 

המתלוננת מנזקים קשים: סיוטים, בעיות בשינה, חרדות, קשיים בלימודים וכן קשיים 

בקבלת טיפול רגשי פסיכולוגי, ואנו תקווה ביחסים הבין אישיים. לאחרונה החלה המתלוננת 

כי הירתמותה של המתלוננת להליך הטיפולי וסיום ההליך השיפוטי והודיית הנאשם וחרטתו 

יהיו אבן הפינה בהליך השיקום שתעבור המתלוננת.

, ללא עבר פלילי.1994הנאשם הוא יליד שנת .5

וא ממוקד בתחום המין וכלפי מתסקיר שירות המבחן עולה כי הסיכון הנשקף מהנאשם ה

המתלוננת בפרט. הנאשם הודה בפני שירות המבחן במעשים המיוחסים לו (וזאת בניגוד 

לעמדה שהציג כשהוכן על אודותיו תסקיר המעצר). הנאשם הביע חרטה, וכן רצון להשתלב 

בהליך טיפולי במסגרת תקופת מאסרו. שירות המבחן בדעה כי אומנם נשקף מהנאשם סיכון 

שמעותי בתחום המיני, אך ייתכן כי שילובו בטיפול בתחום זה יסייע בהפחתת הסיכון.מ

ב"כ הצדדים שטחו בפני בית המשפט את השיקולים שעמדו ביסוד הסדר הטיעון, אשר הושג .6

לאחר משא ומתן ממושך בין הצדדים, ותוך שהוענק משקל גם לעמדת המתלוננת. השיקול 

טיעון הוא נטילת האחריות מצד הנאשם, וזאת בניגוד לכפירה המרכזי שעמד בבסיס הסדר ה

הגורפת כפי שהייתה בחקירה. הנאשם הביע חרטה וביקש את סליחתה של המתלוננת, גם 

בדיון שהתקיים בפנינו. על אף קושי מסוים, לבסוף קיבל הסדר הטיעון גם את ברכתה של 

המתלוננת.

לכלל מסקנה כי יש מקום לכבד את הסדר הטיעון.לאחר ששקלנו את מכלול השיקולים, באנו .7

כתב האישום מגולל פגיעה מינית קשה במתלוננת, במהלך שנים, שכתוצאה ממנה נגרם לה 

נזק במישורים שונים, כפי שפירטנו לעיל. לצד זה, הנאשם הודה, נטל אחריות למעשיו והביע 

נאשם הוא אדם צעיר, וזה חרטה, וכן ייתרה הודייתו את העדת המתלוננת בבית המשפט. ה

הוא לו מאסרו הראשון.

לפיכך, אנו מטילים על הנאשם את העונשים הבאים:

). 27.02.20-15.05.20שנים, בניכוי ימי המעצר (4מאסר בפועל למשך א.
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חודשים, והנאשם לא יישא בעונש זה אלא אם יעבור בתוך 12מאסר על תנאי למשך ב.

לפי סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין.שנים מיום שחרורו עבירה3

₪.30,000פיצוי למתלוננת, נפגעת העבירה בסך ג.

כבר הופקדו בקופת בית המשפט. יתרת הסכום, ₪ 23,000מתוך סכום זה סך של 

. 27311-03-20תועבר מתוך הפיקדון בתיק המעצרים מ"ת ₪ 7,000בסך 

ת (הפרטים יומצאו למזכירות סכום הפיצוי יועבר לחשבון הקיים על שם המתלוננ

בית המשפט). להסרת כל ספק, היות והמתלוננת קטינה ההורים הם האפוטרופוסים 

של הקטינה, ומחובתם לדאוג לכך שהכספים יוותרו בחשבון עד להגיעה לגיל בגירות. 

אנו מתירים עשיית שימוש בפיצוי אך ורק לצורך קבלת טיפול נפשי רגשי. 

במתקן הכליאה "הדרים" לא יאוחר 01.11.2020עונשו ביום הנאשם יתייצב לריצוי

עם ת"ז והעתק מגזר הדין. למקרה שיבוצע מיון מוקדם, הוא יתייצב 12:00מהשעה 

לפי הוראות שב"ס.

כל התנאים המגבילים שבהם נתון הנאשם כיום, ללא שינוי, יעמדו בעינם עד 

להתייצבותו לריצוי המאסר. 

חזרו לנאשם או למי מטעמו.טלפון נייד ומחשב יו

יום מהיום. 45זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 

>#4#<

במעמד הנוכחים. 21/09/2020ניתן והודע היום ג' תשרי תשפ"א, 

ליאורה ברודי, שופטת
סג"נ

מיכאל תמיר, שופטנבו, שופטת-מיכל ברק


