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טלפון ***

הנאשם  

כתב אישום

הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:

  העובדותא.

שירת הנאשם חוקר בתחנת כפר קאסם.1 במועדים הרלוונטים לכתב האישום 

במשטרת ישראל.

או סמוך לכך, טיפל הנאשם, כחוקר,08.10.18במסגרת תפקידו, החל מיום .2  

א.א, שהגישה  תלונה  שעניינו  המשטרתי"(  "התיק  )להלן:   *** פל"א  בתיק 

בעקבות פרסום תצלומים אינטימיים שלה.

שוחח.3 המשטרה,  בתחנת  בהיותו   ... ביום  המשטרתי,  בתיק  טיפולו  במסגרת 

הנאשם עם א' על אודות תלונתה. בהמשך היום, בשעות הערב, התקשר הנאשם

אל א.א מספר פעמים ולאחר מכן א.א התקשרה אליו פעם אחת והשניים שוחחו

ארוכות. 

מיני עם א.א אך א.א אמרה.4 בהמשך, ביקש הנאשם לקיים קשר בעל אופי 

שאינה מעוניינת בקשר עמו. בתגובה אמר לה הנאשם שהוא "יגרום לה להתאהב

בו", כדבריו.



ובזמן שהנאשם משמש כחוקר המטפל בתיק, נוצר בין השניים.5 בהמשך לכך, 

קשר שכלל שיחות טלפון מרובות, מפגשים וכן קשר בעל אופי מיני, לרבות קיום

והכל בזמן הטיפול בתיק מצד יחסי מין, במספר הזדמנויות )להלן: "הקשר"( 

הנאשם, כאמור. חלק מהמפגשים, שכללו מגע בעל אופי מיני, התקיימו בתחנת

המשטרה. 

על אף האמור, הנאשם לא דיווח למפקדיו על קיום הקשר המיני עם א.א ועל.6

בתיק המטפל  כחוקר  לשמש  והמשיך  מצוי  הוא  בו  החריף  העניינים  ניגוד 

המשטרתי ואף המשיך לבצע פעולות חקירה שונות, לרבות: גביית עדות מ- א.א,

חקירת חשוד באזהרה, זימוני מעורבים, הכנת בקשה לצו בית משפט לקבלת

נתוני תקשורת,  תפיסת מוצגים שונים, לרבות מהמתלוננת עצמה, ואיסוף ראיות

מגורמים שונים. 

...  פתח הנאשם תיק חקירה משטרתי נוסף )תיק פל"א ***(2018בנוסף, ב .7

בגין תלונה נוספת שהגישה א.א, הפעם בגין איומים. במסגרת תיק חקירה זה,

ביום ...  גבה הנאשם עדות מא.א ובהמשך ביום ....  זימן עדה למסור עדות

במשטרה, וזאת בעת ניהול הקשר המיני בין השניים ובעת שהנאשם מצוי בניגוד

עניינים בין עניינו האישי-מיני במתלוננת לבין תפקידו הממלכתי כחוקר במשטרת

ישראל המטפל בתיקים בהם הגישה המתלוננת תלונה.

במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קבע הנאשם להיפגש עם א.א ביישוב ... ..8

כשא.א הגיעה למחסום "צופים", חיילים לא אפשרו לה לעבור את המחסום,

מכיוון שאינה תושבת המקום ועקב ההוראה שניתנה להם שלא להרשות לאיש

לעבור המחסום מלבד לתושבי המקום. הנאשם הגיע למקום ותוך שניצל את

היותו שוטר גרם לחיילים לאפשר למתלוננת לעבור במחסום, תוך שציין בפניהם

בכזב שעל א.א להתלוות אליו לחקירה, בתחנת משטרת קדמה. בשל טענת

הכזב, כאמור, אפשרו החיילים את מעברה של א.א במחסום.

במועד נוסף, זימן הנאשם את א.א לתחנת המשטרה באמתלה מקצועית בטענה.9

וזאת במטרה להיפגש לפיה צריך ממנה פרטים לצורך המשך חקירת התיק, 

עמה.

לעיל.10 כעובד הציבור מעשה במעשיו המתוארים  במילוי תפקידו  עשה הנאשם 

הפרת אמונים הפוגע בציבור. 

  הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשםב.
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הודעה לנאשם
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי, אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג

.1995)א( לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו - 18המנויים בסעיף 

הודעה לבית משפט

,1982א' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב - 15 ו - 15בהתאם לסעיף 

.מודיעה בזאת המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל


