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הנאשם הנ"ל מואשם בזאת                            
כדלקמן:

באר שבע(  תחנת 397180/2019 )פל"א   :     אישום ראשון

:  העובדותא.

 בסמוך לפני6/9/19 )להלן: "מ."(. בתאריך 2007מ. הינה קטינה ילידת .1

 יצר הנאשם קשר עם מ. באמצעות ישומון "ווטסאפ", תוך17:10השעה 

, )להלן: "י."( באופן שבתמונת24.1.2002שהוא מתחזה להיות י. יליד 

הפרופיל שלו מופיעה התמונה של י. 

בת כמה את?"12הנאשם הציג את עצמו בפני מ. וכתב לה "אני בן .2  

ושאל אותה אם היא לבד או עם חברות? הנאשם איים על מ. בכך שכתב

לה שאם לא תבצע את מה שיבקש יקרה משהו רע להוריה ולמשפחתה. 



מ. נבהלה ופנתה לאמה, ס., והראתה לה את ההודעה המאיימת. מיד.3

בסמוך לכך מחק הנאשם את ההודעה מההתכתבות ביניהם.

ס. המשיכה להתכתב עם הנאשם בשם בתה,  הנאשם, בחושבו כי הוא.4

משוחח עם מ.  הורה לה ללכת לחדר לבד ולפתוח את המצלמה. ס.

כתבה בתגובה "אמא לא מרשה לי", והנאשם דרש דרישה בעלת אופי

מיני בכך שדרש שתצלם את כפות הרגליים שלה. ס. התקשרה בשיחת

וידאו לנאשם, הראתה לו את כפות רגליה, וראתה את הנאשם בוידאו

כשהוא לבוש ושוכב על מיטה. 

בשלב זה, ניתקה ס. את השיחה והודיעה לנאשם כי תפנה למשטרה,.5

.13הנאשם השיב לה שהמשטרה לא תעשה לו כלום כי הוא בן 

הנאשם במעשיו אלו, איים על המתלוננת שהינה קטינה בכוונה להניעה.6

לעשות מעשה, התחזה לאחר וניסה להטריד קטינה הטרדה מינית. 

:  הוראות החיקוקב.

רישא לחוק העונשין תשל"ז428  עבירה לפי סעיף סחיטה באיומים.1  

 )להלן: "החוק"(.1977

 לחוק. 441 – עבירה לפי סעיף התחזות.2

( לחוק למניעת3)א()3)א(+6עבירה לפי סעיף נסיון להטרדה מינית - .3

 לחוק.25 +1998הטרדה מינית  התשנ"ח-

 תחנת באר שבע( 393558/2019 )פל"א    :     אישום שני

:   העובדותא.

בשעה 6/9/19בתאריך .1 , שלח הנאשם הודעה לש. קטינה14:40 

 )להלן: "ש."( בווטסאפ. הנאשם שאל לגילה וש. השיבה2009ילידת 

. הנאשם ביקש מש. בקשה בעלת אופי מיני בכך שביקש13שהיא בת 

שתראה לו את כפות הרגליים שלה. ש. השיבה דיי וביי.



בהמשך לאמור, איים הנאשם בפגיעה שלא כדין בהוריה של ש. בכך.2

שכתב לה "אם את לא מראה לי את הכפות רגליים שלך אני שולח

אנשים שיפגעו בהורים שלך, ויש לי דודים שהם שוטרים ואנחנו נאתר

6את איפה שאת גרה". בנוסף התקשר באמצעות הווטסאפ לש. 

פעמים, ש. סירבה לענות.

במעשיו אלו איים הנאשם על ש. בפגיעה שלא כדין במשפחה על.3

מנת להניעה לעשות מעשה והטריד אותה מינית.

   הנאשם:     החיקוק לפיהן מואשם     הוראותב.

 רישא לחוק428  עבירה לפי סעיף סחיטה באיומים.1

( לחוק למניעת3)א()3)א(+6– עבירה לפי סעיף הטרדה מינית .2

.1998הטרדה מינית  התשנ"ח-

:עדי התביעהג.

רננה לוי, עו"ד

סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז דרום

22September, 2019באר-שבע, 

22September, 2019

 5062/19פמ"ד:

:הודעה לנאשם

, הנך רשאי לבקש1995 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו – 21עפ"י סעיף 
לייצוג לזכאות  התנאים  אחד  בך  מתקיים  אם  ציבורי  סניגור  לך  שימונה 

)א( לחוק.18המנויים בסעיף 

: הודעה לבית המשפט

,1982א לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב – 15עפ"י סעיף 
כי קיימת אפשרות כי תבקש מבית המשפט הנכבדהמאשימה מודיעה בזאת 

להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע.
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