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 אישום כתב

 : כדלקמן בזאת מואשם הנאשם

 

  : (ש"ב 192418/2020 א"פל) ראשון אישום

 : העובדות .א

 התכתב 16/4/20 ועד 6/4/20 תאריכיםב.(. א.א: להלן) 2009 ילידת קטינה הינה .א.א .1

 . "(ההתכתבות: "להלן) הווטסאפ יישום באמצעות .א.א עם הנאשם



 אמר הנאשם. 12 בת היא כי לו מסרה והיא א.א של לגילה שאל הנאשם ההתכתבות במהלך .2

 .12 בן הוא שגם א.לא

 לשם בעצמה רבים מגונים יםמעש לבצע א.לא וגרם א.בא הנאשם ביצע התכתבותה במהלך .3

, גירוי לשם בעצמה יםמגונ יםמעש לבצע  א.אל גרוםל ניסה וכן מיניים ביזוי או סיפוק, גירוי

 :להלן שיפורט כפי היתר בין מיניים ביזוי או סיפוק

 איברו ישבנה את ,החשוף חזה את צלםתש .א.א-מ יקשב, מקרים של רב במספר, הנאשם .א

 את לו ותשלח "סקס של משהו עושה" או לפה אצבע מכניסה עצמה את שתצלם או, מינה

 כשהוא חזה את  א.א צילמה שונים מקרים בשלושה, האמור בעקבות .והסרטונים ותהתמונ

 הנאשם ביקש, לכך בנוסף. לנאשם התמונות את ושלחה פטמותיה את שהסתירה לאחר חשוף

 את .א.א צילמה מקרים בשני, מורהא בותבעק, תמונה לו ולשלוח שפתיה את לצלם .א.א-מ

 . לנאשם התמונות את ושלחה שפתיה

 

 .ימים כחודש, שלו הנייד הטלפון מכשיר על .א.א של התמונות את שמר הנאשם .ב

 

 המין איבר שזהו לה ואמר זכרי מין ראיב של תמונה .א.לא שלח, מקרים במספר, הנאשם .ג

 .שלו

 

 מין יחסי קיום המתעדים פורנוגרפיים סרטונים. א.לא שלח, מקרים של רב במספר ,הנאשם .ד

 בעצמה מבצעת היא שבו סרטון סריטשת .א.א-מ ביקש מהפעמים בחלק .שונים מסוגים

  .סירבה. א.א אך, לו ותשלח הפורנוגרפיה רטיסב שנראו מעשים

 

 שטרם קטינה שהיא., א.א את הנאשם הטריד, רבות פעמים, ההתכתבות במהלך, כן כמו .4

 היתר בין .למיניותה התייחס וכן מיני אופי בעלות הצעות לה ששלח בכך שנים 15 לה מלאו

 אם לה אמר",  למצוץ יודעת את"?", ולפוסי לתחת מכניסה את.: "א.א את הנאשם שאל

 .?"לי תעשי ככה" אותה אלש אוראלי מין ביצוע של לציור ובהבתג ?".סקס נעשה" ניפגש



 מגונים מעשים, שנים 14 לה מלאו םשטר קטינה שהיא., א.בא הנאשם ביצע ,אלו במעשיו .5

 גירוי לשם רבים מגונים מעשים בעצמה לבצע לה וגרם מיניים ביזוי או סיפוק, גירוי לשם

 לשם רבים מגונים מעשים בעצמה לבצע לה גרוםל ניסה ,כן כמו ,מיניים ביזוי או סיפוק

 .מינית אותה והטריד ,מיניים ביזוי או סיפוק גירוי

 

  :הנאשם מואשם הןלפי החיקוק הוראות .ב

 לחוק( 3()א)345 סעיף בנסיבות( א)348 סעיף לפי עבירות מספר – מגונים מעשים .1

 "(. החוק: "להלן) 1977-ז"תשל, העונשין

 לחוק( 3()א)345 סעיף בנסיבות( א)348 סעיף לפי רבות עבירות -  מגונים מעשים גרם .2

 .לחוק 350 סעיף בצירוף

( 3()א)345 סעיף בנסיבות( א)348 סעיף לפי רבות עבירות - מגונים מעשים גרםל ניסיון .3

 .לחוק 350 וסעיף לחוק 25 סעיף בצירוף לחוק

 מינית הטרדה למניעת החוק( א)5( +א()6()א) סעיפים לפי רבות עבירות – מינית הטרדה .4

 .1998- ח"התשנ

 

 

  :(ש"ב 253418/2020 א"פל) שני אישום

 : העובדות .א

 באמצעותו" אומיגל" ביישום הכירו (".ב.ב": להלן) 2006 ילידת קטינה .ב.וב הנאשם  .1

 מכן לאחר. 13 בת היא כי לנאשם .ב.ב מסרה" אומיגל"ב השיחה במהלך ,בינהם שוחחו

 11/5/20 עד 1/4/20 התאריכים בין ווטסאפ ביישום בהודעות .ב.וב הנאשם התכתבו

 . "(התכתבותה: "להלן)



 ניסה, פעמים מספר, הנאשם. 14 בן ואה כי למתלוננת הנאשם כתב ההתכתבות במהלך .2

 ביקשש בכך מיניים ביזוי או סיפוק, גירוי לשם יםמגונ יםמעש בעצמה לבצע .ב.לב לגרום

 וכן שלה הגוף ושל שלה הבטן של, חשוף כשהוא השל החזה של תמונות לו לשלוח ממנה

 .השונים גופה חלקי של סרטון

 שטרם קטינה שהיא, .ב.ב את הנאשם הטריד, רבות פעמים, ההתכתבות במהלך, כן כמו .3

 היתר ובין למיניותה התייחס וכן מיני אופי בעלות הצעות לה ששלח בכך שנים 15 לה מלאו

 ציצי" לך יש", יפה ממש... שלך הבטן", "סקסית ממש את", "מאוד יפה גוף לך יש": לה כתב

 ."מהראש לי יוצא לא שלך הגוף", "ךשל היפה הבטן על נדבר עכשיו", "יפה

 

 של תמונה לה שלח והנאשם תמונה לה ישלח הנאשם כי .ב.ב ביקשה ההתכתבות במהלך .4

 . צעיר בגיל להיות הנחזה קטין

 

 הטריד ,14 לגיל מתחת קטינהב מגונים מעשים לביצוע גרוםל הנאשם ניסה ל"הנ במעשיו .5

 . אחר לאדם בכזב התחזה וכן מינית אותה

 

  :הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ג

( 3()א)345 סעיף בנסיבות( א)348 סעיף לפי רבות עבירות - מגונים מעשים גרםל ניסיון .1

 . לחוק 350 סעיף בצירוף לחוק 25 סעיף בצירוף לחוק

 מינית הטרדה למניעת החוק( א)5+(א()6()א) סעיפים לפי רבות עבירות – מינית הטרדה .2

 .1998- ח"התשנ

 .לחוק 441 סעיף לפי עבירה – התחזות .3

 

  :(ש"ב 253437/2020  א"פל) שלישי אישום

 : העובדות .א

 .ג.ג עם הנאשם התכתב 11/5/20 עד 17/4/20 בתאריכים. 2016  ילידת קטינה הינה .ג.ג .1

 ."(ההתכתבות": להלן) אפ הווטס ביישום



 בן הוא כי לה כתב והנאשם 15 בת היא כי לנאשם ש.מ כתבה הםיבינ ההתכתבות במהלך .2

 .אמת אינה זו טענה כי ביודעו, 16

 בעירום עצמה את שתצלם .ג.מג הנאשם ביקש, פעמים של רב מספר, ההתכתבות מהלךב .3

, בעירום עצמה את .ג.ג צילמה, האמור בעקבות. שונים מיניים מעשים בעצמה ותבצע מלא

 מעשים בעצמה ביצעה היא בהם סרטונים וכן חלקי ירוםע, מלא עירום הכוללות שלה תמונות

  .16 בן הוא כי בסוברה, לנאשם והסרטונים התמונות את שלחה .ג.ג .שונים מיניים

 .וסרטונים תמונות .ג.מג במרמה הנאשם קיבל, אלו במעשיו .4

 

  :הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

 .לחוק 415 סעיף לפי עבירות מספר –במרמה דבר קבלת 

 

  : התביעה עדי .ד

... 

  ד"עו, לוי רננה 

 (פלילי) דרום מחוז בפרקליטות' א בכירה סגנית 

 

 פ"תש בסיוון' ב ,שבע-באר

 2020 במאי 25 

 

 11/00002970/20: פרקליטות תיק מספר

 192418/2020(: א"פל) חקירה תיק מספר

 083327/2020 סימוכין

 לנאשם הודעה

 המנויים לייצוג נאשם לזכאות מהתנאים אחד בו מתקיים אם ציבורי סנגור לו שימונה לבקש יכול הנאשם

 .1995 – ו"תשנ, הציבורית הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף

 המשפט-לבית הודעה



 המאשימה 1982 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם

 אם, בפועל מאסר עונש הנאשם על להטיל המשפט בית יתבקש לפיה אפשרות קיימת כי, בזאת מודיעה

 .זה בתיק יורשע
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