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"כלוא בגוף" – תקציר ההחלטה המשפטית הנוגעת
לקיצור עונש המאסר של טרנסג'נדר
המערער (או כלשון פסק הדין ,המערערת) ,אשר נולד כנקבה אך מגדיר עצמו כזכר ,מצוי
בתהליך לשינוי מין ,ואף עבר בשנים האחרונות ניתוח להסרת חזה .מבזק הארת פסיקה
זה עוסק בערעור 1על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,שבמסגרתו הוטל על
המערער עונש של  11חודשי מאסר בפועל בכלא נשים בתנאי בידוד 11 ,חודשי מאסר
על תנאי לבל יעבור עברה מסוג פשע ,ותשלום פיצוי בסך  1,555ש"ח למתלונן.
השאלה המשפטית בערעור הייתה אם ניתן משקל מספק לנסיבות האישיות
המיוחדות הקשורות לזהותו המינית של המערער .לטענת המערער ,בית משפט קמא לא
התייחס כראוי לנסיבות שהביאוהו לעבור את העברה ,ורצונו להשתלב בחברת בני מינו.
כמו כן ,נטען כי בית המשפט לא יישם כדבעי את הוראות סעיף 05יא לחוק העונשין,
המאפשר לבית המשפט הגוזר עונש לתת דעתו אף לנסיבות שאינן קשורות בביצוע
העבירה .בנוסף ,נטען כי תנאי המאסר העתידיים ,הפרדה בבידוד ,הם קשים יותר
ממאסר רגיל.
מנגד ,טענה המדינה כי נעשה איזון בין חומרת העברה ,עברת שוד ,שבוצעה בתכנון
מדוקדק ולא באופן ספונטני ,לבין המצב האישי .נטען כי שירות בתי הסוהר ערוך
לטיפול באסירים במצב דומה ,וכי לא ניתן להעדיף את האינטרס האישי שלו באופן
השולל מאסר בפועל.
בית המשפט החליט לקבל את הערעור והעמיד את עונש המאסר בפועל על 15
חודשי מאסר .בטרם תחילת ריצוי המאסר בפועל ,העניק נשיא המדינה למערער חנינה
משיקולים הומניטריים .עונשו של המערער הומר בעבודות לתועלת הציבור.
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נורה גרינברג ועו"ד עידו קטרי מאירים את הפסיקה.
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