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:   העובדותא.

החליט הנאשם לאתר קטינות המצויות בביתן ללא נוכחות30.1.2020ביום .1  

מתגוררות הן  בו  הדירות  לבניין  הנוגעות  שונות  שאלות  אותן  לשאול  הורה 

ובאמתלה זו להיכנס לביתן ולנצל את פערי הכוחות בינו לבינן על מנת לבצע

מיני. סיפוק  או  גירוי  לשם  מגונים  מעשים  בגופן 

בשעת אחר צהריים נקש הנאשם על30.1.2020לשם מימוש כוונותיו ביום   

. למשמע13.5דלת הדירה בה נמצאה באותה עת המתלוננת ו', קטינה בת 

הנקישה שאלה המתלוננת ו' "מי זה". הנאשם השיב כי הוא שָׁ,כֵן. 



המתלוננת ו' פתחה את מעט את הדלת. הנאשם החל לשאול את המתלוננת ו'.2

שאלות שונות על מנת לרכוש את אמונה כך שזו תואיל להכניסו לביתה: כך

שאל הנאשם על מספר הדיירים בבניין והאם מישהו ממשפחתה של ו' נמצא

ו' להיכנס בוועד הבית. אחר שהשיבה לשאלותיו ביקש הנאשם מהמתלוננת 

ו' הסכימה. הנאשם נכנס במהירות לבית והתיישב בכיסא לביתה. המתלוננת 

פינת האוכל. הנאשם ליטף חתול שהיה בבית בסמוך אליו וניסה לפתח שיחה

עם המתלוננת. הנאשם סיפר למתלוננת ו' בכזב כי הוא מתגורר בעיר רחובות

ושאל על מספר דיירי הבניין וזהותם. 

ו' העירה לנאשם כי אין לה זמן לשאלות אלו. הנאשם שאל את.3 המתלוננת 

בנבחרת. שחייה  לאימון  ללכת  צריכה  היא  כי  השיבה  וזו  מדוע  המתלוננת 

בתגובה לכך ועל מנת לממש את זממו, טען בפניה הנאשם בכזב כי הוא עוסק

בעיסוי ספורטאים. 

התכופף.4 )"טייטס"(  צמודונים  לבשה  אשר  ו',  המתלוננת  אל  ניגש  הנאשם 

לעברה, ובניגוד לרצונה החופשי, החל מעסה את רגלה, באזור השוק שמתחת

לברכה והחל לעלות את ידיו לעברה ירכה, בעודו מעסה אותה, וזאת לשם גירוי

או סיפוק מיני. 

המתלוננת ו' שחשה במצוקה נרתעה ואמרה לנאשם כי היא ממהרת לאימון..5

הנאשם קם ממקומו לקח את ידה של המתלוננת ו' בידו וסובב אותה בתנועת

ריקוד וזאת לשם גירוי או סיפוק מיני.

המתלוננת ו' שיחררה את ידה מידו של הנאשם, הלכה אחורה אל דלת הכניסה.6

לבית, פתחה את הדלת ואמרה  כי היא ממהרת לאימון. הנאשם הלך לכיוונה

ו' ושאל אותה אם היא מעוניינת שהוא יגור איתה יחד בבניין. של המתלוננת 

המתלוננת ו' שרצתה להיפטר מהנאשם השיבה בחיוב והנאשם יצא מן הבית. 

המתלוננת ו' נעלה את דלת הבית, ופרצה בבכי.    .7

כאמור בסעיף 30.1.2020בהתאם להחלטתו האמורה של הנאשם מיום .8  1

החליט הנאשם להמשיך ולאתר קטינות המצויות בביתן2.2020לעיל,  ביום   

ללא נוכחות הורה, להציג בפניהן מצג כוזב לפיו הוא מחפש לרכוש או לשכור

דירה, ובאמתלה זו להיכנס לביתן ולנצל את פערי הכוחות בינו לבינן, וזאת על

מנת לבצע בגופן מעשים מגונים לשם גירוי או סיפוק המיני.



 שם הנאשם פעמיו מכיוון ....  14:30בנסיבות אלו, בשעה .9

והחל לנקוש על דלתות14:50בשעה .10 בניינים  נכנס הנאשם למספר  לערך   

דירות שונות במטרה לאתר קטינות המצויות בגפן ללא הגנה לצורך מימוש זממו

 נקש הנאשם בדלת משפחה .... . את הדלת פתחה א'14:55האמור. בשעה 

. כחלק מן המצג הכוזב האמור שאל הנאשם את א' האם יש בבניין9בת ה-

דירות להשכרה. בשלב זה, ניגשה אל דלת הכניסה אמה של א'. הנאשם זיהה

את האם, ציין בפניה כי הוא מחפש דירות להשכרה ומשהבין כי לא יעלה בידו

לממש את כוונותיו סגר את הדלת. 

בנסיבות האמורות, ביקש הנאשם להמשיך ולמצוא קורבן מתאים, כך שבשעה.11

למשמע15:20 בבניין.  דירה  בדלת  נקש  הנאשם   .  .... דירות  לבניין  הגיע   

, הנאשם שאל את גאולה אם יש33הנקישות פתחה את הדלת גב' ...  בת 

דירות להשכרה או למכירה בבניין וזו השיבה בשלילה. משנוכח כי בבית זה לא

עזב כוונותיו,  יוכל לממש את  ולכן לא  יש בגירה במקום  וכי  מצויים קטינים 

הנאשם את המקום. 

בסעיף .12 למתואר  בסמוך  המתגוררים4מיד  השכנים  דלת  על  הנאשם  נקש   

מול .... הנאשם שוחח עם ילדי השכנים וביקש מספר פעמים כי אלה יפתחו לו

את הדלת, אך גם הפעם כשל הנאשם בביצוע זממו.

מספר דקות לאחר מכן, המשיך הנאשם לנקוש בדלתות בבניינים סמוכים כך.13

שמספר דקות לאחר מכן הגיע לבניין ממול ברחוב ... ונקש על דלת הבית בו

 )להלן: "המתלוננת ב'"(. המתלוננת ב' פתחה9.5שהתה באותה עת ב',  בת 

את הדלת והנאשם הציג בפניה מצג כוזב לפיו הוא מעוניין לרכוש דירה באזור

וביקש להיכנס לבית לשם כך. המתלוננת ב' נעתרה לבקשתו.  

עם היכנסו לבית ביקש הנאשם מהמתלוננת ב' למזוג לו כוס מים, והמתלוננת ב'.14

נעתרה לבקשתו. כעבור מספר רגעים הלך הנאשם למטבח, מזג לעצמו כוס

מים נוספת והתיישב על הספה. הנאשם סיפר למתלוננת ב' שוב בכזב, כי הוא

מחפש דירה להשכרה וביקש מממנה לערוך לו סיור בחדרי הבית. המתלוננת ב'

ניאותה לבקשתו וסיירה עם הנאשם בין חדרי הבית השונים. כשחזרו הנאשם

והמתלוננת ב' לחדר המגורים, ביקשה המתלוננת ב' להיפטר מן הנאשם וציינה

בפניו כי היא צריכה ללכת לחוג. בתגובה ביקש הנאשם מהמתלוננת ב' לבחור

חדר בבית וזו ציינה בפניו את חדר השינה שלה. 



בשלב זה, על מנת לממש את כוונותיו הניף הנאשם את המתלוננת ב' בשתי ידיו,.15

כך שידו האחת תומכת בגבה וידה השנייה מחזיקה בה באזור האגן וכשהוא אוחז

את השכיב  לחדר,  נכנס  הנאשם  ב'.  המתלוננת  של  חדרה  אל  צעד  בה 

לישון. נוהגת  היא  כך  האם  אותה  ושאל  במיטתה  גבה  על  ב'  המתלוננת 

המתלוננת ב' ענתה בחיוב. 

הנאשם העיר למתלוננת ב' "החדר שלך חמוד כמוך", ולאחר מספר שניות יצא.16

מן החדר והחל לחפש מקום מתאים לביצוע זממו במתלוננת ב'. הנאשם נכנס

לחדר ההורים בבית ובחן אותו. המתלוננת ב' קמה והלכה לבדוק מה מעשיו של

הנאשם בביתה. 

בשלב זה הרים הנאשם את המתלוננת ב' שוב, ובניגוד לרצונה החופשי, השכיב.17

אותה על גבה על מיטת אמה, רכן מעליה והפשיל את מכנסיה ותחתוניה עד

לאזור הברך של המתלוננת ב', לשם גירוי או סיפוק מיני. המתלוננת בתגובה

בעטה בנאשם וצעקה עליו. 

בתגובה להתנגדותה של המתלוננת ב' פסק הנאשם מביצוע המעשים המגונים.18

ואמר למתלוננת: "לא קרה כלום" והלך לכיוון הסלון. המתלוננת ב' הרימה

בחזרה את תחתוניה ומכנסיה, פסעה לכיוון הסלון וצעקה שוב לעבר הנאשם

עד שזה יצא מביתה. 

אחר שיצא הנאשם מביתה פרצה המתלוננת ב' בבכי.   .19

במעשיו הנ"ל ניסה הנאשם לבצע מעשים מגונים בקטינות שטרם מלאו לה שש.20

עשרה שנים שלא בהסכמתן החופשית, וכן ביצע מעשים מגונים בקטינה שטרם

מלאו לה שש עשרה שנים שלא בהסכמתה החופשית. 

:  הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשםב.

סעיף ניסיון מעשה מגונה.1 לפי  עבירה   – העונשין, התשל"ז-348  לחוק  1977)ב( 

(1)א()345)ב( יחד עם סעיף 345בנסיבות המנויות בסעיף "החוק"( )להלן: 

 עבירות.3 –  לחוק25לחוק וסעיף 

)ב( לחוק בנסיבות המנויות348– עבירה לפי סעיף מעשה מגונה בנסיבות מחמירות.2

 עבירות.2( לחוק – 1)א()345)ב( יחד עם סעיף 345בסעיף 
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הודעה לנאשם

יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים הנאשם 

)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו –18לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

1995.

הודעה לבית-המשפט

סעיף  להוראת  משולב[15בהתאם  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  א')א( 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב –   

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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