
פדופילים - אחת התופעות החמורות ביותר בכל חברה.
מאת אלכס לוין

ילדהאובילדרואהמבוגראדםשהיא.חברהבכולביותרהגרועותאחתהיאהפדופיליםשלהתופעה
מצלםיומו.בןתינוקגםלהיותשיכולקטיןאותושלתמימותואתמנצלהואמיני.אובייקטשהואגילבכל
קטיןבאותואחראוזהמיניאקטמבצעלבסוףהסוטים.חבריוושלשלוהחולניותהסטיותלמעןאותו
קשה.אונסמקרהלהיותיכולאשרישע.חסרקטיןבאותוסדוםמעשהזההמקריםבמרביתישע.חסר

לחופשי.בושביצעהקשההמעשהבתוםקטיןאותואתמשחררהואהטובועוד.במקרהמיןאבריחיתוך
אנושייםלאבתנאיםקטיןאותואתמחביאאשרפדופיל.אותוידיעלנחטףקטיןאותויותרהגרועבמקרה
,המיניתהתעללותשלהקשיםמעשיואתבולבצעממשיךהואשםכלל,אנושיאשינומחבואבמקום
הללוהפדופיליםאתלהרחיקצריכהישע.החברהחסרקטיןאותואתקרבדםרוצחהואדברשלבסופו
חסרותנפשותשלאמיתייםרוצחיםהםהסוהר.בבתיחייהםכלאתשיבלוכךמהחברה.ארוכותלשנים
שלאכזה.סירוסבסירוסמלווהלהיותחייבהואעולםבמאסרלהסתייםיכוללאדעתילפיהעונשהגנה.

יוכלו יותר עד סוף מותם לקיים כל יחסי מין.

לזהותוניתןולאאליםואינופחדןהואמטבעוילדיםרואההואכאשרמיוחדותמיניותתחושותלפדופיל
בסטייההנפוציםהטיפוליםפדופילים350 ביניהםמין,סוטי700 נמצאיםבישראלבבתי-הכלאברחוב
אתהמורידהחודשית(זריקההחדשהתרופתיהטיפולותרופתייםפסיכיאטרייםכירורגיים,הינםזומינית
ניתןשבהןארצות,ישמטופליםבכחמישיםבהצלחהבארץנוסהלוואי)תופעותללאהזכריההורמוןרמת

שיטותועלפדופיליהעלהחייםכללמשךאושניםלמספרכפויתרופתיבטיפולמאסרעונשלהמיר
הטיפול בה

פקד ענת בשן
העירומהגופתהשלה.הסבאמביתשמונהבתילדהבאנגליהנחטפההשנהאוגוסטחודשבתחילת
החליטהבריטייםמהצהובוניםאחדשנרצחה.לפנינאנסהשהיאוהתברריום,שנים-עשרכעבורנמצאה

אישאלףועשרהמאה-הבריטייםהפדופיליםכלשלשמותיהםאתופרסםתקדים,חסרמחאהצעדעל
וכן את תמונותיהם ואת כתובותיהם, כדי לאפשר לקהילה לדעת אם יש פדופיל בסביבתה.

הפדופיליםכלשלושמותיהםתמונותיהםובואינדקסהחברה,עללהגןכדילאור,יצאבאוסטרליה
ביבשת, תוך ציון כתובות מגוריהם, את מי תקפו, מה היה עונשם ומתי סיימו לרצותו.

אלף24 בכלאנמצאיםלבדהבטקססילדים.מיליוןכחציגבריםע"ימיניתמותקפיםשנה,בכלבארה"ב,
למעןמיוחד,בסימןחוק,עפ"יארה"ב,ברחבימסומניםעונשםאתלרצותשסיימומישלבתיהםמין.סוטי

יראו וייראו.
חמישיםשלוש-מאות-מהםבכלא,נמצאיםמיןעבריינישבע-מאותהמשטרה,נתוניעל-פי-ובישראל

פדופילים. על-פי הפרסומים בתקשורת - לא עובר שבוע ללא מקרה אחד או שניים של אונס קטינים.

הפסיכיאטריה.בעולםהידועותמין,סטיותמארבעיםאחתהיאפראפיליה)-הרפואי(ובשמההפדופיליה
וטרנסוורטיזםסאדומזוכיזםמציצנות,חשפנות,הןילדים)(אהבתפדופיליהמלבדמביניהןהשכיחות

הנזקמבחינתביותרהבעייתיתהסטייההיאלחוק,המנוגדת"הפדופיליה,השני).המיןכבני(מתלבשים
מהפקולטהלפסיכיאטריהמומחהויצטום,אליעזרפרופ'אומרלקורבנות",הנגרםוהמתמשךהקשה
ילדיםאשרלאדם,פסיכיאטריתהגדרההיא"הפדופיליהבן-גוריון.באוניברסיטתהבריאותלמדעי

ילדיםאוהבהפדופיללדבריו,לפחות".שנהחציבמהלךמעשיואתעושהוהואמיניגירויבומעוררים



מגיעהוארחוקותלעתים-ולאונןלהפשיטללטף,רוצההוא-מיניאקטלבצעכדילאלרובשונותבדרכים
לידי אקט מיני.

המשפחהבתוךהפגיעהכיומדגיש,ויצטום,פרופ'מצייןלמשפחה",ומחוץהמשפחהבתוךהן"הפגיעות
ביותר.קשיםהנזקיםולכןבטח,שבההוריתדמותע"ינפגעהילדבמיוחד.ההרסניתהיאעריות)(גילוי

מערכתיוצריםהםפיתוי.שלשונותשיטותלהםמאמציםהםאלימים.אינםהפדופיליםרובלדבריו,
ורקביותר,רבזמןבכךהמשקיעיםמביניהםישוממתקים.משחקיםקנייתע"יהילדיםעםקרובהיחסים

כשמרגישים שבשלו התנאים לכך, מבצעים את זממם.

ר'בן-ברוך,סוזיסגן-ניצבאומרתאותו",יאנוסלאהואיצרח,אויתנגדהילדאםפחדן.הפדופיל"מטבעו,
ילדה,אוילדרואההואכאשרמיוחדותמיניותתחושות"לפדופילותביעות.חקירותבמחלקתנוערמדור
אונסהמיןעבריין-לעומתוהילדים.אתאליולקרבכדילרשותוהעומדיםהאמצעיםבכלמשתמשוהוא
אתמנצלהפדופיל,בן-ברוךסוזינצ"מד"רלדבריואלים".סלקטיביאינובקרבתו,שמזדמןמיכלאת

מביניהם,ביותרהשקטואתביותרהחלשאתמזההילדים,חבורתלצדעומדהוא-הקורבנות""פרופיל
הולכתהתמכרותומגונים,מעשיםיותרעושהשהפדופיל"ככלעמו.לבואלשכנעוומצליחאליוניגש

כיומדגישה,בן-ברוךמציינתמחדש",החוויהאתחווההוא-המקרהאתומשחזרשנעצרלאחרוגוברת.
קורבן לפדופיליה עלול לפתח תכונות דומות בעצמו.

נשים.עםקשריםביצירתקשיים-לרובםברחוב.לזהותםניתןולאמיוחדיםאפיוניםאיןלפדופילים
רווק.גםלהיותיכולאךמשפחהובעלנשוילהיותיכולהואחמישים,עדשלושיםכבןגברהוא"פדופיל

ממגווןאחדבכללעסוקויכולחרדיאוחילונילהיותיכולהאוכלוסייה,ממגזריאחדלכללהשתייךיכולהוא
עין-כרם."הדסה"בביה"חלאנדוקרינולוגיההמחלקהמנהלסגןרסלר,אריאלפרופ'אומרהמקצועות",

ניתןפדופיליםגבריםאלףכחמישיםכלעלהערכתו,על-פיאישה.הפדופיליםביןלמצואלדבריו,נדיר,
למצוא אישה אחת הסובלת מסטייה זו.

פרופ'אומרותרופתיים",פסיכיאטריםכירורגיים,טיפוליםהםהפדופיליהלבעייתהנפוצים"הטיפולים
סירוסמקריאלפיידועים-19 ההמאהמסוףביותר.והיעילביותרהעתיקהטיפולהוא"הסירוסרסלר.

"לארסלר,פרופ'מדגישאולם",ביותר.נמוךהואהאלההתופעותשלהישנותןואחוזמיניות,סטיותבשל
אזוריםכניקורכירורגיטיפולגםקייםכן,כמובכך.רוצהבעצמוהפדופילאםאלאהסירוסאתלבצעניתן

מסוימים במוח, לשם דיכוי המרכזים המביאים לסטייה זו, אולם טיפול זה אינו יעיל והוא הרסני במיוחד".
שכןקוגנקטיבית,התנהגותיתהתמודדותלניסיוןביותרהשכיחההצורההםהפסיכיאטרייםהטיפולים

אולם,דיכאון).אישיות,הפרעות(כסכיזופרניה,אחרותנפשיותהפרעותמהפדופילים,מסויםלחלק
לדעתו של פרופ' רסלר, טיפולים אלה אינם יעילים אלא אם הם משולבים בטיפול תרופתי.

דיכוי הדחף המיני
לדחפיהגורם(הטסטוסטרון),הזכריהמיןהורמוןרמתאתלהורידהואהתרופתיהטיפולשלמטרתו

הואמתדלדלים,שריריוזקן,מגדלאינוהואזכרי,אינוהגברשלגופומבנההטסטוסטרוןללאהמין.
התרופתייםהטיפוליםעקא,דא"אולם,רסלר.פרופ'מצייןנעלמת",המיניתוהתעניינותופסיבינעשה

להורדת הטסטוסטרון לא מבחינים בין התעניינות מינית תקינה לזו שאינה תקינה".
חלבוןמפרישהמוחהזכרי.ההורמוןלהורדתכולןפועלותרסלר,פרופ'לפיבשימוש,שהיוםהתרופות

) GNRH,(שהרכבןאמינותחומצותמעשרהמורכב).(המוחיותרתלבלוטתהוראהנותןזההורמוןידוע
טסטוסטרוןלהפקתהאשךלגירויהאחראיההורמוןואת)FSH (הזרעלהפקתההורמוןאתלהפריש

) LH.(המוח,יותרתבלוטתלדיכויגורמת(פרוגסטרון),הנקביהמיןהורמוןעלהמבוססתפרוורה,תרופת



והיאמאוד,גדולותבמנותלקחתהישרסלר,פרופ'לדבריאולם,האשך.פעולתלדיכוימביאהכךוע"י
ע"ינסבלתאינהלפיכך,ועוד).המרה,בכיסאבניםדם,לחץיתר(סוכרת,קשותלוואילתופעותגורמת

יעילהאינההתרופהנמוך,במינוןלשבוע).אחתבזריקהאוביוםפעמיםכמה(בכדוריםאותההלוקחים
ואחוז גדול של הלוקחים אותה חוזרים לסורם.

היאבארה"בלשימושאסורהאךובאירופהבישראלהנפוצהרסלר,פרופ'לדברינוספת,תרופה
אתומנטרלתהמוח,יותרתבלוטתדיכוימנגנוןע"יהזכרייםהמיןהורמוניאתהיאגםהמדכאתאנדרוקור,
פרופ'לדבריונרשמו,בכבד)(הפרעותקשותלוואיתופעותזולתרופהגםמטרה.תאיעלהשפעתם

האדםבהסכמתמותנהתרופתיטיפולשכלמכיווןבה.המשתמשיםבקרבמוותמקרימספראףרסלר,
לקבל אותו, מובן מאליו שהמטופלים מפחדים להשתמש בתרופה זו.

ויסות הפוך
לוואי.תופעותללאהזכריההורמוןלהורדתתרופהרסלרופרופ'ויצטוםפרופ'פיתחושניםכששלפני

החלבוןאתהמרכיבותהאמיניותמהחומצותהנגזרסינטטיהורמוןלמעשה,היא,(דקטרפיל)התרופה
יצירתאתמשבשהחומרהמוח.יותרתבלוטתלפעולתהאחראי),GNRH (מהמוחהמופרש

(פעםהזריקהקבלתלאחרנוגדנים.מייצראינוהואהטבעי,לזהדומההיותובשלאךהטסטוסטרון,
אתמדכאתובכךההורמונים,אתלהפרישהמוחיותרתבלוטתמפסיקהממושך)זמןלאורךבחודש

פעולת האשך.
פרופ'אומרהכי",בלאוהמתבקשותאלוהינןבתרופההשימושעםהקיימותהיחידותהלוואי"תופעות

בפנטזיותירידההגברא,בכוחירידהגםקיימתיורד,בתרופההמשתמששלהזכרי"ההורמוןרסלר.
מהעצם,סידןלבריחתאמנם,גורמת,התרופהלדבריו,החריגה".המיניתובפעילותהסוטותהמיניות

יכולהפדופילפסיכיאטרי,טיפולובשילובהתרופהשלבעזרתהולמניעה.לטיפולניתןבהחלטהדבראולם
מצייןילדים",בעודםמיניתנפגעומהפדופיליםאחוז"כשלושיםרסלר.פרופ'מדגישלהשתקם,בהחלט

חיוניהואהטיפולכןועלהפדופילים,שלהבאהגלאתבכךמונעטיפול,שמקבל"מיויצטום.פרופ'
תהליכיםכנגד1978 משנתברפואהנרחבבשימוש(נמצאתחדשהאינההתרופהלדבריו,ביותר".

גידוליים של הערמונית ובגניקולוגיה), אולם ההתוויה שלה שונתה.

הדלת המסתובבת
הםשחרורםלאחראחדות.שניםאואחדיםחודשיםבמשךבכלאעונשםאתמרציםמיןעברייניבישראל,

תוקפים שוב, נתפסים, מובאים למשפט וחוזרים לכלא, עד לשחרור הבא ולעבירה הבאה.
אומרלסורו",חוזרהואמשתחרר,כשהואהפדופיל.אתעוצרתאינהעצמהשהכליאההעולם,בכל"הוכח
שעלותלמרותבכך,המעונייניםלפדופיליםכפויטיפולברירתמתןלאפשרישלדבריו,ויצטום.פרופ'

לפדופילויצטום,פרופ'לפילאפשר,ישהבריאות".ב"סלכלולהאינהוהיאשקל,800 היאאחתזריקה
יפסיקאםחייו.כללמשךאואחדותשניםבמשךלכלאמחוץהטיפולאתלקבלמאסר,לתקופתשנידון
ה"דלתממצביותרטובזה"מצבלו.שנותרהמאסרמשךלריצוילכלאמידיוחזרהטיפול,אתלקבל

המסתובבת", מדגיש פרופ' ויצטום, "למרות שגם פתרון זה הוא פתרון קשה".
אלאהסוטה,באדםרקלאלטפלישרסלר,פרופ'שללדעתוהבעיה.תפתרלאזותרופהע"יגםאולם,

מיני,חינוךהיסודיבית-הספרבגיללילדיםלהעניקישבקהילה.המונעתלרפואהגםלהידרשגםיש
מליפוללהימנעוכיצדחריגיםבמקריםלהתנהגכיצדהמשטרה)מתוךמקצועאנשי(בעזרתלהדריכם

קורבן לעבירות מין.



פסקי דין

לאחרבפרטיות,ובפגיעהתועבהדבריוהצגתפירסוםשלבעבירותפדופילהרשיעהשלוםבימ"ש)1
שנתפס כשהוא מצלם בחוף הים באמצעות מכשיר טלפון סלולארי, קטינים בערום.

שלוםמשפטאידלמןביתעפרה08/01/2008עמ')הארץ7(שלמהקורידונ'ישראלמדינת6136/07פ
תל אביבב"כ: עו"ד מזרחי; עו"ד מסראוו השופט: כוחן חיותה

שלתמונותבהםתועבה,פרסומיבהחזקתשהורשעפדופיל,שלבעונשוהחמירהמחוזיביהמ"ש)2
10במקוםתנאיעלמאסרחודשי10ו-בפועלמאסרשנתייםעליווגזרבאינטרנט,אותםוהפיץקטינים,

שקלים.2,000שלוקנסתנאיעלמאסרחודשי
Lawdataעמ')13(ישראלמדינתנ'אופראהרון2609/07עפ חיפהב"כ:מחוזימשפטבית03/01/2008

עו"ד תמי אולמן;שופט: ר. שפירא [אב"ד], ע. גרשון, צ. קינן

אישומים13ב-הודאתו,יסודעלשהורשע,מדריךעלבפועלמאסרשנות14גזרהמחוזיהמשפטבית)3
כיציין,המשפטביתמחניכיו.11ב-שביצעואיומיםאלימותמין,עבירותשלמסכתהפורשיםשונים
המינייםמעשיואתוליווהלחסותונתוניםשהיובילדיםשניםמשךופגעוחזרשפגעבפדופיל,מדובר

במעשי תקיפה ואיומים, המוסיפים חומרה על חומרה.
מחוזימשפטאשכנזיביתאלי13/12/2006)הארץעמ'4(פלונינ'ישראלמדינת527/05פח

נצרתשופט: מנחם בן דוד ,אברהם אברהם,בנימין ארבל

אתירצה,6בתבקטינהבפומבימגונהמעשהבביצועוהורשעשהודהפדופיל,כיקבעביהמ"ש)4
תקופת המאסר שנגזרה עליו בעבודות שירות

משפטמושקוביץביתישראל05/01/2003אחרונותישראלידיעות'מדינתניצחקרייכמן252/02ע"פ
מחוזי נצרתב"כ: עו"ד עפרוני עו"ד דבורשופט: יצחק כהן,אברהם אברהם,גבריאלה (דה ליאו) לוי

ובביצועמהןשתייםשלבאונסילדות,שלושבחטיפתטיעוןעסקתבמסגרתהורשעמהדרוםהפדופיל)5
מעשים מגונים באחת מהן

משפטבוחבוטביתאמיר04/09/2002עמ')מעריב4(פאיזאבוקריאתנ'ישראלמדינת940/02פ"ח
מחוזי באר שבעב"כ: עו"ד אלטמן אלון עוה"ד ש. אבן ברישופט: פלפל,הנדל,ר. יפה-כ"ץ

תושבשלערעורואתדחההעליוןהמשפטבית20/11/2005העליוןהמשפטבית-1135/03עפ)6
לשלושביחססדוםומעשהאינוסאיומים,מין,עבירתביצועלשםחטיפהשלבעבירותשהורשעהדרום,

עלשהושתשהעונשהגםכינקבעמאסר;שנות30שללעונשונידוןובנגב,לכישבאזור8בנותילדות
ההרתעה,הגמול,הענישה,ששיקוליהרימין,עברייניעלשהושתוהחמוריםהעונשיםעםנמנההמערער

עליופחשהושתהחמורהעונשאתמצדיקיםהמערער,מןהנובעתהמסוכנותמפניהחששובעיקר
"הפדופילעלמאסרשנות30גזרביהמ"ש18/12/2002שבעבארמחוזימשפטבית-940/02

03/1135דיןעפואשדודפסקישבעבבארקטנותילדותשלאונסמקריבשלושהשהודה32בןמהדרום",
14/11/2005העליוןהמשפטביתפס"ד-

17/12/200שבעבארמחוזימשפטביתדיןגזר-02/940פח



גרשון,צ.,ע.שפיראר.חיפהשופט:מחוזימשפטישראלביתמדינתנ'אופראהרון2609/07עפ)7
03/01/2008קינן

המאשימהדאלה"מקריםההולמתהענישהרמתהיאבחוקהקבועהמירבימהעונשששיתהפחות
פדופילהינושהנאשםהרילעונשטיעוניהבמהלךהגישהעצמהשהסניגוריההמסמכיםפיעלכיטענה

התמונותהפקתבמהלךשנגרםקטיניםשלחמורמיניבניצולהמתחילהבשרשרתחשובהחוליה"הוא
והסרטיםהפדופיל יים דרך הפצתו על ידי אנשים דוגמת המשיב ועד לצריכתו על ידי פדופילים

פדופיל,שלבעונשוהחמירהמחוזיביהמ"ש03/01/2008חיפהמחוזימשפטבית-2609/07עפ
שנתייםעליווגזרבאינטרנט,אותםוהפיץקטינים,שלתמונותבהםתועבה,פרסומיבהחזקתשהורשע

שקלים.פסקי2,000שלוקנסתנאיעלמאסרחודשי10במקוםתנאיעלמאסרחודשי10ו-בפועלמאסר
03/01/2008חיפהמחוזימשפטביתפס"ד-07/2609דיןעפ

גרשון,ע.[אב"ד],שפיראר.חיפהשופט:מחוזימשפטישראלביתמדינתנ'אופראהרון2609/07עפ)9
03/01/2008קינןצ.

המאשימהדאלה"מקריםההולמתהענישהרמתהיאבחוקהקבועהמירבימהעונשששיתהפחותלכל
פדופילהינושהנאשםהרילעונשטיעוניהבמהלךהגישהעצמהשהסניגוריההמסמכיםפיעלכיטענה

התמונותהפקתבמהלךשנגרםקטיניםשלחמורמיניבניצולהמתחילהבשרשרתחשובה"חוליההוא
והסרטים הפדופיל יים דרך הפצתו על ידי אנשים דוגמת המשיב ועד לצריכתו על ידי פדופיל ים

פדופיל,שלבעונשוהחמירהמחוזיביהמ"ש03/01/2008חיפהמחוזימשפטבית-2609/07עפ)10
שנתייםעליווגזרבאינטרנט,אותםוהפיץקטינים,שלתמונותבהםתועבה,פרסומיבהחזקתשהורשע

שקלים.2,000שלוקנסתנאיעלמאסרחודשי10במקוםתנאיעלמאסרחודשי10ו-בפועלמאסר

מחוזימשפטקדם-אבוטבולביתדודבןפרטוש,רפאלשלמהבןמשהנ'ישראלמדינת40142/06פ)11
08/10/2007כבובחאלדאביבשופט:תל

הנאשםבעיניחןמצאלאוהדברבצוותאסמיםמעשניםוהםּפדופילחברלארחנוהגשהמתלונןמשום
ומכךהביתהפדופילמכניסשהואהעובדהוגםלנומתאיםלאזהנקייםשאנחנושבגלללו"אמרתי

ויותרנורמטיביחייםאוַרחמנהלשהואהמשפטביתאתלשכנעביקשהנאשםבינינו"השנאההתפתחה
מזה יש לו סדר יום קבוע אותו הוא רושם ביומן

אבוטבולרפאלאתהרשיעהמחוזיהמשפטבית09/10/2007אביבתלמחוזימשפטבית-40142/06פ
לחבולניסיוןמשפט,מהלכישיבושפשע,באי-מניעתרעך",דםעלתעמוד"לאהחוקסעיףעלבעבירה

דירתאתהנאשםעזבשבוהאופןכיצייןביהמ"שסכין;והחזקתבחקירההדחהאיומים,חמורה,חבלה
לגופו,מחוץֵמעיובדמו,מתבוססהקרקעעלששכבהמתלונן,שללגופומעלמדלגשהואתוךהמתלונן

-ּובקור-רוחבנונשלנטיּותהדירהועזיבתלחייו,סכנהונשקפתקשהשנפגעבאדםמדובראיןוכאילו
תלמחוזימשפטביתדיןגזר-06/40142דיןפפשע.פסקילמנועאי-יכולתשללטענהאחיזהכלשוללים

06/12/2007אביב

בהסכמה,שלאסדוםמעשהשלעבירותבביצועהחרדיתמהעדהמחנךהרשיעהמחוזיביהמ"ש)12
חסותו.תחתשהיו,14לגילמתחתבקטיניםמגונהלמעשהובנסיוןמגונהבמעשהסדום,למעשהבניסיון
עמ')ידיעות199(יצחקבורובסקינ'ישראלמדינת1072/05ובאיומים.פחבתקיפההורשעבנוסף,



חייםשופט:משגבעו"דזנגו;תמיעו"דאביבב"כ:תלמחוזימשפטירקוניביתיורם11/01/2008אחרונות
ס' רוטלוי, ע' סלומון-צ'רניאק, ד"ר ק' ורד

מעשהאונס,מקריבחמישההמחוזיבביהמ"שהרשעתועלצעירשלערעורודחההעליוןביהמ"ש)13
.14בתחברתוובתקיפתסדום

מיטלמןביתשמואל13/01/2008אחרונותעמ')ידיעות11(ישראלמדינתנ'גרואגיוסי6923/07עפ
המשפט העליוןב"כ: עו"ד דוד גולן; עו"ד אוהד גורדוןשופט: ע' ארבל, א' חיות, י' דנציגר

חקירתבמהלךשנתןרוקדגימתמתוךשנלמדונאשם,שלהד.נ.א.ראיותכיקבעהמחוזי)ביהמ"ש14
אונס,בביצועאותווהרשיעמיניות,ותקיפותמגוניםמעשיםבעניןלחקירה,גםכראיותקבילותהינןרצח,

מעשה סדום, מעשים מגונים, שוד ותקיפה.
18/12/2007עמ')הארץ23עמ'/21(ישראלמדינתנ'פרחייחיאלבן(איתנאל)איתן1084/06פח

חדווהועו"דהדרעמיקםעו"ד;גלבועליאתעוה"דאביבב"כ:תלמחוזימשפטאידלמןביתעופרה
שפיראשופט: ב. אופיר-תום, מרים סוקולוב, ישעיהו שנלר

שלבקשתואתדחההמחוזיהמשפטבית29/04/2007אביבתלמחוזימשפטבית-1084/06פח)15
בנסיבותסדוםמעשהמחמירות,בנסיבותאינוסעבירתבהן,-מיןעבירותשלבשורההמואשםנאשם

אביבתלמחוזימשפטבית-1084/06פחכילקבוע-בפומבימגונהומעשהמגונהמעשהמחמירות,
בהן,-מיןעבירותשלבשורההמואשםנאשםשלבקשתואתדחההמחוזיהמשפטבית29/04/2007

-בפומבימגונהומעשהמגונהמעשהמחמירות,בנסיבותסדוםמעשהמחמירות,בנסיבותאינוסעבירת
שנידבבדגימהומדוברהיותקבילה,אינהבמשפטו,מרכזיתראיההמשמשתדי-אן-איי,ראייתכילקבוע

בעקבותיהשרקשבנדוןלתיקכללקשוראיננוואשרנגדוהמשטרהשניהלהאחרתיקחקירתבמסגרת
שנפגעובפגיעהבמבקשהכרוךזה-המנוגדיםהאינטרסיםשניבהצבתכיציין,המשפטביתאותר.הוא
המחייבהציבורבאינטרסהכרוךוזהשלו,אחרמתיקDNAה-בראייתהחוקריםשעשוהשימושידיעל

משפטבית-90013/07הציבור.בשאינטרסאתלהעדיףיש-החמורותהאישוםכתבעובדותשלליבונן
-מעצרועילתמספקתראייתיתתשתיתישכיקבע,המחוזיהמשפטבית20/02/2007אביבתלמחוזי

המואשםנאשםשלההליכיםתוםעדמעצרולשם-לנאשםהמיוחסתהעברייניתבהתנהגותהמגולמת
מחמירות,בנסיבותסדוםמעשהקר),בנשקאיוםתוךקטינה(אונסמחמירותבנסיבותאינוסבעבירת
הנאשםשמסררוקמדגימות-D.N.Aראייתללאגםכינקבע,בפומבי.מגונהומעשהמגונהמעשה

נגדוהאישומיםבמסגרתולאז"ל,פלינרענתעו"דשלהרצחפרשתחקירתבמסגרתבהסכמה,למשטרה
לשםראיותדיקיימותקבילותה,בדברמורכבת""שאלהמעוררתהעליוןהמשפטביתקביעתלפיאשר,-

בית13/08/2006אביבתלמחוזימשפטבית-92557/06ההליכים.בשתוםעדהנאשםשלמעצרו
מעשהאונס,שלעבירותבסדרתהנאשםאדם,שלההליכיםתוםעדמעצרוהארכתעלהורההמשפט

עורכתרצחחקירתבמסגרתלחוקריםמרצונוהנאשםשנתןהרוקדגימתכיוקבעשוטר,ותקיפתסדום
כיסנגורו,טענתחרףקבילה,ראיההינההזה,האישוםכתבנגדוהוגשבסיסהעלז"ל,פלינרענתהדין

נתןלאהנאשםוכיהרצח,תיקחקירתלצורךרקישמשושהדגימותלו,הבטחתההפרההמשטרה
שלהפרטיותהגנתלעומתכינקבעאחרות;חקירותלצרכישלוהדנ"אבדגימתשימושלעשותאישורו

במקרהוכיחמור,סדרתיאנסלהיותשעשוימימפניהציבורשלוםעלהגנהשלהאינטרסעומדהנאשם
החלטה-07/90013דיןבשלהרשעתופסקייסודאבןותשמשבמשפטו,תתקבלשהראיהסיכויישדנן

19/02/2007אביבתלמחוזימשפטבית



שהורשעושנייםעלתנאי,עלמאסרושנתייםבפועלמאסרחודשי60-67ביןגזרהמחוזיביהמ"ש)16
בסךלפצותמהם,כ"אביהמ"שחייבכןבחבורה.ושודפשעלביצועקשרקשירתשלבעבירותהיתר,בין
חודשי26נגזרוסדום,ולמעשהלאינוסבסיועשהורשענוסףנאשםעלהמתלוננת.אתש"ח20,000של

ש"ח.15,000בסךופיצויתנאיעלמאסרשנתייםבפועל,מאסר
6(דנילוביץאולגבןארטיוםשטיחוב,יבגניבןאלכסייטקץ,ויקטורבןדנילנ'ישראלמדינת1075/06פח

Lawdataעמ') שרוןלבהרר'אמסטרדם,י'טל,א'אביבשופט:תלמחוזימשפטבית17/12/2007

סדוםמעשהבביצועשהואשםהמרכז,מאזור29בןגברהספק,מחמתזיכה,המחוזיהמשפטבית)17
עדותוכישנפסקלאחרזאתבאינטרנט,הכיראותושנים,14לווכשמלאושנים14לומלאובטרםבנער

לספקמעברבפליליםהנאשםשלהרשעתואתפיהעללבססמספיקמשקלבעלתאיננההמתלונןשל
סביר.

Lawdataעמ')21(פלונינ'ישראלמדינת1193/05פח אביבב"כ:תלמחוזימשפטבית04/11/2007
עו"ד נאווה הורוביץ ; עו"ד ששי גזשופט: ס' רוטלוי, ע' צ'רניאק, דר' ק' ורדי

,24בןצעיר,עלתנאי,עלמאסרשנותושלושבפועלמאסרשנות18גזרהמחוזיהמשפטבית)18
בסחיטהבגבר,סדוםמעשהבביצועהודאתו,על-יסודשהורשע,לאחרכרוני,סכיזופרניהכחולהשאובחן
שקל.אלף100בסךהמתלונןאתלפצותביהמ"שחייבוכןבחקירה.ובהדחהבאיומים

מחוזימשפטהארץביתשירות22/10/2007עמ')הארץ10(ד'ד'ה'נ'ישראלמדינת8011/07פח
יוסףסגל,צבילורהשופט:אלוןברעו"ד;י-םמחוזמפרקליטותאבולעפייהעיריתעו"דירושליםב"כ:

שפירא, יורם נועם

למשךתנאיעלוהיתרהבפועל,מאסרחודשי15מתוכםמאסר,חודשי30גזרהשלוםמשפטבית)19
טיעון,הסדרבמסגרתהורשעאשרצדקי,שלומיעללמתלוננות,שקלאלף40בסךופיצוישנים,שלוש

שלועבירותבהסכמהסדוםמעשהבהסכמה,אסורהבעילהבמזיד,בפרטיותפגיעהשלעבירותבביצוע
האזנות סתר.

NFCעמ')9(שלמהצדקינ'ישראלמדינת3846/06פ תלשלוםמשפטאברהםביתרותי07/10/2007
אביבב"כ: עו"ד לילך שלום ; עו"ד ששי גזשופט: חנן אפרתי

-שלמהצדקיאתהרשיעהשלוםמשפטבית27/02/2007אביבתלשלוםמשפטבית-3846/06פ)20
בעילהסתר,האזנתבמזיד,בפרטיותפגיעהשלבעבירות-טיעוןעסקתבמסגרתהודאתויסודעל

השופט17/10/2006אביבתלשלוםמשפטבית-3846/06בהסכמה.פסדוםומעשהבהסכמהאסורה
בבעליתהמואשם-גיטריסטנגדבתיקמלדוןעצמואתיפסולכיהמדינהבקשתאתדחהאפרתיחנן

ללאהציץשלבתיהםוזוגותנשיםובצילוםסדוםבמעשינסתרת,במצלמהעימםהמיןיחסיצילוםקטינות,
דיןפ"התעויוט".פסקיבלהקתכנגןבתפקידושנעצרהנאשםאתהחליףבס,נגןשהנוובנו,היות-ידיעתם

26/02/2007אביבתלשלוםמשפטביתדיןהכרעת-06/3846
16/10/2006אביבתלשלוםמשפטביתהחלטה-06/3846פ

בניתושבעלתנאיעלמאסרושנתייםבפועלמאסרשנותחמששלעונשגזרהמחוזיהמשפטבית)21
שלמעשיוכיחולקאיןכיצייןהמשפטביתבקטין.סדוםמעשהבביצועוהורשעשהודה,24בןברק,



הפלילימעברולהתעלםאיןגםוכךהקטין,שלובנפשובגופולפגיעהוהביאוביותרחמוריםהנאשם
עונשעליוהוטללאבגינןאשרהמין,עבירותבתחוםובמיוחדומהרשעותיוהקודמות,הנאשם,שלהקודם
לקטין.ש"ח3,000שלבסךפיצוילשלםהנאשםאתהמשפטביתחייבבנוסף,בפועל.מאסר

Lawdataעמ')7(ויזלמאירבןאליהונ'ישראלמדינת1086/06פח תלמחוזימשפטבית05/09/2007
ישעיהוסוקולוב,מריםאופיר-תום,ב.ישרשופט:יעקוביעו"ד;ארזרותעו"דגב'הפרקליטה,אביבב"כ:

שנלר

י'חיות,א'ארבל,ע'העליוןשופט:המשפטישראלביתמדינתנ'גרואגיוסי6923/07עפ)22
10/01/2008דצינגר
העונשיןלחוק)1(א)(345סעיףבנסיבות)1(ב)(345סעיףלפיאינוסעבירותחמשלוהמייחסאישום

מעשהשלעבירההעונשיןלחוק192סעיףלפיאיומיםעבירותשלושהעונשין)חוק(להלן1977התשל"ז
לפיתקיפהשלועבירההעונשיןלחוק)1(א)(345ו)1(ב)(345סעיפיםבנסיבות(ב)347סעיףלפיסדום
6923/07כבןעפהיההעבירותביצועבמועדאשרהמערערהאישוםכתבפיעלהעונשיןלחוק379סעיף

המחוזיבביהמ"שהרשעתועלצעירשלערעורודחההעליוןביהמ"ש13/01/2008העליוןהמשפטבית-
.14בתחברתוובתקיפתסדוםמעשהאונס,מקריבחמישה


