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 אישום-כתב

 

   כללי חלק

 של מגוריו בית": להלן) השרון-הוד.... ' ברח הנאשם התגורר האישום לכתב הרלוונטית בתקופה .1

 (. "הנאשם

2. "WhatsApp "בין, קוליות והקלטות וידיאו קבצי, תמונות, מידיים מסרים להעברת יישומון הוא 

 בין וידאו שיחות קיום, משתמשים קבוצות במסגרת או, ליישומון המחוברים משתמשים

 (."וואטסאפ": להלן) משתמשים בקבוצות או משתמשים בין וסרטונים תמונות והעברת המשתמשים
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3. "TikTok" עם לשתפם, קצרים וידאו-קטעי ליצור למשתמשים המאפשרת חברתית רשת אהי 

 המפורסם לתוכן תגובות כתיבת באמצעות משתמשים עם אינטראקציה ולקיים אחרים משתמשים

 (. "טוק-טיק": להלן) למשתמשים ישירה פניה או המשתמשים ידי-על

 יבעל, איורים של יייחוד בסגנון נוצר רשוא ,ביפן שמקורו לקומיקס מקובל יכלל שם הוא "מאנגה" .4

 .("מאנגה": להלן) לדמויות ברורים פיזיים מאפיינים

 . במקור שנעשו כתיב שגיאות כולל, כלשונם מובאים האישום-בכתב הציטוטים .5

 .שלהלן האישומים מן אחד מכל נפרד בלתי חלק מהווה הכללי בחלק האמור .6

 

 ראשון אישום

  :העובדות .א

  (."א": להלן) בירושלים תהמתגורר 2004 ילידת קטינה היא' א .1

 .("ב": להלן' )א הקטינה של אמּה היא' ב .2

 רוהכי' ב-ו הנאשם ,2017 שנת של השנייה במחצית, למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד .3

 חודשמ, במדויק למאשימה ידוע שאינו ממועד החל". Facebook" החברתית הרשת באמצעות

 של מעצרו יום": להלן) 19.5.2020 ביום שחל הנאשם של מעצרו ליום ועד לערך 2018 נובמבר

 .  משותפת ילדה להם נולדה 2019 שנת ובמהלך, זוג-בני' ב-ו הנאשם היו(, "הנאשם

 ועד ,2019 שנת של הראשונה מהמחצית החל, למאשימה במדויק ידועים שאינם שונים במועדים .4

 שיםמע' בא הנאשם ביצע, ("זה לאישום הרלוונטית התקופה": להלן) הנאשם של מעצרו ליום

 אצבעותיו את שהחדיר בכך שונות הזדמנויות בעשר' א את בעל הנאשם :להלן כמפורט מיניים

 מינו איבר את החדירש בכך' א את הנאשם בעל נוספות הזדמנויות בשתי ;'א לש מינה לאיבר

 את להחדיר שניסה בכך' א את לבעול הנאשם ניסה נוספת אחת בהזדמנות'; א של מינה לאיבר

 לשם, הזדמנויות במספר םמגוני מעשים' בא הנאשם ביצע, כן כמו '.א של מינה לאיבר מינו איבר

 ,'א של אמּה', ב עם זוגית יחסים מערכת מקיים הנאשם כאשר ,זאת כל .המיניים סיפוקו או גירויו

 המעשים את ביצע הנאשם. שנים 21 לה מלאו טרםו שנים 14 לה שמלאו קטינה היא' א כי וביודעו

 עם התגוררה שבה קופההת במהלך' א הקטינה של בביתה, מגוריו בבית' א בקטינה ל"הנ המיניים
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: להלן)..... ב הנאשם ששכר השרון באיזור עיר......ב....  מלון בבית חדרוב ...ב' ב אמּה

 . ("המלונית"

 של ובתה קטינה היא' א כי ביודעו, להלן המפורטים המיניים המעשים את הנאשם ביצע היתר בין .5

 : זה לאישום נטיתהרלוו בתקופה זוגו בת', ב

 ידוע שאינו במועד, לכך בסמוך או ,2019 וספטמבר ינואר יםחודשה יןשב התקופה במהלך .א

 של בחדרו ,בביתו שהותה במהלך. הנאשם של מגוריו לבית' א הגיעה, למאשימה במדויק

 את חיבקה' וא' א את הנאשם חיבק, והנאשם' א בין שיחה אגבו ,הגג בעליית הנאשם

 לשם, 'א של מינה באיבר לגעת ניסה וכן' א של בחזּה הנאשם נגע, נסיבות באותן. הנאשם

 נענה והנאשם ממעשיו שיחדל מהנאשם ביקשה' א ,בתגובה. המיניים סיפוקו או גירויו

 .  לבקשתה

 ועד 2019 ינואר חודש שבין התקופה ךבמהל, למאשימה במדויק ידוע שאינו אחר במועד .ב

 שהותה במהלך. הנאשם של מגוריו לבית' א הגיעה, לכך בסמוך או 2019 ספטמבר חודש

 ,בהמשך. המיניים וסיפוקו גירויו לשם מינה באיבר נגע ובהמשך' א את הנאשם חיבק, בביתו

 .'א של מינה לאיבר אצבעותיומ שתיים הנאשם החדיר

, לכך בסמוך או 2019 ספטמבר חודש ועד 2019 ינואר חודש שבין התקופה במהלך עוד .ג

 בבית ששהו בעת. הנאשם של מגוריו לבית 'א ההגיע, למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד

 לאיבר מינו איבר את הנאשם החדיר ובהמשך ,'א עם הנאשם התגפף, הנאשם של מגוריו

, לבקשתה נענה הנאשם .כאב תחושת בשל ממעשיו שיחדל מהנאשם ביקשה' א'. א של מינה

 לאיבר אצבעותיומ שתיים החדיר לכך ובהמשך', א של מינה מאיבר מינו איבר את הוציא

 .'א של מינה

 הגיעה, הנאשם של מעצרו ליום שקדמה השנה במהלך, למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד .ד

. הנאשם של תובמיט ביטנה על' א שכבה, בביתו שהותה במהלך. הנאשם של מגוריו לבית' א

 מבעד מינה לאיבר מינו איבר את להחדיר וניסה' א של גבּה מעל רכן הנאשם, נסיבות באותן

 . לבקשתה נענה והנאשם ממעשיו שיחדל מהנאשם ביקשה 'א אך ,לתחתוניה
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 הגיעה, למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד, לכך בסמוך או ,2019 נובמבר חודש במהלך .ה

 התגפף, הנאשם של בחדרו ששהו בעת, בביתו שהותה במהלך. הנאשם של מגוריו לבית' א

 שהחל לאחר'. א של מינה לאיבר מינו איבר את החדיר הנאשם, לכך בהמשך'. א עם הנאשם

 לבקשתה נענה הנאשם .אבכ תחושת בשל ממעשיו שיחדל מהנאשם 'א ביקשה', א את לבעול

 '. א של מינה מאיבר מינו איבר את והוציא

 בבוקר. במלונית הנאשם עבורה ששכר בחדר שהתהו מלוניתל' א הגיעה 17.5.2020 ביום .ו

 שכב, נסיבות באותן. 'א של חדרהל ונכנס המלונית אל הנאשם הגיע, 18.5.2020 יום

. להתגפף' וא הנאשם החלו', א התעוררה כאשר. ישנה בעודה במיטה 'א של לצידה הנאשם

 איבר גבי על אצבעותיומ שתיים ושפשף, 'א של תחתוניה את הנאשם הסיט, לכך בהמשך

     . הנאשם של המיניים סיפוקו או גירויו לשם הכל ,מינה

 הנאשם ערך ,זה לאישום הרלוונטית התקופה במהלך למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד .ז

, בתגובה. להתקלח להיכנס' א ביקשה', וא הנאשם בין השיחה במהלך. 'א עם וידאו שיחת

 בהמשך .במקלחת שהותה במהלך מינה איבר לעבר המים זרם את שתכוון 'אל הנאשם אמר

 למקלחת נכנסה' א, ביניהם הווידיאו שיחת את שסיימו ולאחר, הנאשם של אלה לדברים

 .  הנאשם של המיניים סיפוקו או גירויו לשם הכל, האמורים המעשים את וביצעה

 וטרם שנים עשרה ארבע לה שמלאו קטינה בהיותה' א את הנאשם בעל ,לעיל המתוארים במעשים .6

 אותה לבעול ניסה וכן, הזדמנויות 12-בכ, משפחתה בן ובהיותו שנים ואחת עשרים לה מלאו

 ןב ובהיותו קטינה בהיותה' א-ב מגונים מעשים הנאשם ביצע כן כמו .נוספת אחת בהזדמנות כאמור

 לעיל המתוארים במעשים. ייםהמינ סיפוקו או גירויו לשם והכל ,הזדמנויות במספר ,משפחתה

 בן הנאשם של ובהיותו, קטינה בהיותה מגונה מעשה בעצמה לבצע' א-ל הנאשם גרם, (ז)5 בסעיף

 . המיניים סיפוקו או גירויו לשם וזאת, משפחתה

 :הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

 סעיף לפי עבירה - (עבירות ריבוי)( משפחה בן בידי קטינה בעילת) במשפחה מין עבירות .1

 (."העונשין חוק": להלן) 1977-ז"תשל, העונשין לחוק( ב)351

 סעיף לפי עבירה - (משפחה בן בידי קטינה בעילת) במשפחה מין עבירת לביצוע ניסיון .2

 . העונשין לחוק 25 סעיף עם ביחד( ב)351
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 לפי עבירה -( עבירות ריבוי)( משפחה בן בידי בקטינה מגונה מעשה) במשפחה מין עבירות .3

  .העונשין לחוק( 3()ג)351 סעיף

 סעיף לפי עבירה -( משפחה בן בידי בקטינה מגונה עשהמ גרם) במשפחה מין עבירות .4

  .העונשין לחוק 350 סעיף עם ביחד( 3()ג)351

 

 

ם שו  שני אי

 :העובדות .א

 .("'ג": להלן) לציון-בראשון המתגוררת 2011 ילידת קטינה היא' ג .1

', ג אל הנאשם פנה, לכך בסמוך או ,3.5.2020 ליום עובר למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד .2

 התכתובת במהלך. "galgamish" הכינוי תחת שפתח מפרופיל טוק-הטיק יישומון באמצעות

 את להמשיך לה והציע, שלה הריקוד כישורי על' ג-ל הנאשם החמיא, טוק-הטיק ביישומון

 הנייד הטלפון מספר את' ג-ל הנאשם שלח, כך ורךלצ. הוואטסאפ יישומון באמצעות ההתכתבות

 .שברשותו

 להצעת' ג ניאותה, לעיל שתוארה טוק-הטיק ביישומון לתכתובת ובסמוך, 03.05.2020 ביום .3

 הודעה לנאשם שלחה' ג. הוואטסאפ יישומון באמצעות ביניהם התכתובת את להמשיך הנאשם

 .04.05.2020 ליום עד ביניהם התכתבו והשניים הוואטסאפ יישומון באמצעות

-ל הנאשם כתב, הוואטסאפ יישומון באמצעות' ג-ו הנאשם ןבי התכתובת במהלך, יום אותו בהמשך .4

' ג נראתה ובהם שלה טוק-הטיק לחשבון שהעלתה הסרטונים על לה והחמיא, "סקסית היי" -' ג

 עצמו תא הנאשם הציג ובתגובה, בת או בן הוא אם הנאשם את שאלה' ג, לכך בהמשך. רוקדת

' ג-ו לה מפריע הגילאים פער אם' ג את שאל הנאשם. מרעננה שנה 17 בגיל כנער בכזב בפניה

 זה לך בסדר זה אם" נאשםה השיב, לכך בתגובה. שנים 9 בת היא וכי ממנו קטנה היא כי השיבה

 ."ךי בסדר

 םה מה הנאשם אותה שאל בחיוב ומשהשיבה, חבר לה יש אם' ג את הנאשם שאל, בהמשך עוד .5

 מסז לך עושה"-ו" אצלך הזמן כל הייתי שלך חבר הייתי אם, "היתר בין, לה כתב וכן, ביחד עושים
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 זה מה" השיבה בתגובה והיא" מסז אוהבת את"' ג את הנאשם שאל, לכך ובסמוך עוד". אותך מפנק

 ".הומר

 סרטוני על שהגיב בכך במיניותה המתמקדות' ג-ל התייחסויות הנאשם הפנה, התכתובת במהלך עוד .6

 ממצג כתוצאה". סקסית ובצורה יפה ממש הגוף את מוזיזה את כאילו" לה וכתב' ג של הריקוד

 סרטונים שלושה לנאשם הקטינה שלחה, 17 בן נער עם משוחחת היא כי אמונה ומתוך, השווא

. קצרים ומכנסיים בחולצה לבושה בעודה, רוקדת' ג נראית בהם, טוק-הטיק מיישומון, קצרים

 לך רואים" - לה שכתב בכך' ג של במיניותה המתמקדת התייחסויות והפנה הנאשם חזר בתגובה

 .בו תתבייש ושלא "מהמם גוף"' ג-ל שיש וכן", שלך הסקסית הבטן את

 אמרה היא בה, הוואטסאפ ביישומון קולית הודעה לנאשם' ג שלחה, לעיל לתכתובת ובהמשך מיד .7

 במיניותה המתמקדת התייחסות הנאשם הפנה, לכך בתגובה. הבטן את לה שרואים אוהבת לא שהיא

, הרגליים את' ג-ל רואים כי, כאמור 17 לבן בכזב בהתייצגו, קולית בהודעה לה שהשיב בכך' ג של

 .וסקסי יפה זה אך, רוקדת כשהיא תחתוניה את וכמעט

 סרטי אוהבת היא אם' ג את הנאשם שאל, בוואטסאפ 'ג-ל הנאשם בין ההתכתבות במהלך עוד .8

 .בחיוב השיבה' ג-ו מאנגה מסוג אנימציה

 אנימציה סרטון' ג-ל הנאשם שלח, בוואטסאפ השניים בין התכתובת במהלך, יותר מאוחר בשלב

 זאת כל, יחד מין יחסי המקיימות, וגבר נשים שתי, מצוירות דמויות שלוש נחזות בו מאנגה בסוג

 מסוג סרטונים אוהבת היא אם' ג את הנאשם שאל, נסיבות באותן. המיניים סיפוקו או ויוגיר לשם

 . לבדה או שלה חבר עם בסרטון שנראים הדברים את עושה היא ואם, הזה

 הנאשם הפנה במהלכם' ג-ל הנאשם בין שיח התפתח, הנאשם ושאלת הסרטון לשליחת בתגובה

 בעצמה נוגעת היא אם אותה ששאל בכך' ג לש במיניותה המתמקדות חוזרות התייחסויות

 ". כיף" זה כי הנאשם לה כתב, בשלילה' ג השיבהשומ

 בסדר זה", "את או... עושים אתם חשבתי, "היתר בין, 'ג-ל הנאשם כתב לעיל לדברים בהמשך .9

". בשני אחד מתחכחים אתם מתחבקים ושאתם"' ג את שאל וכן" בשני אחד נוגעים"-ו" זה על לדבר

 . חוטיני תחתוני לה יש והאם, לה יש תחתונים איזה' ג את הנאשם שאל, נסיבות באותן

 והנאשם, זה מסוג שאלה שואל הנאשם ומדוע יודעת אינה כי' ג כתבה, הנאשם לשאלות בתגובה

 .הנאשם עם השיח את לסיים' ג ביקשה, לכך ובסמוך מיד. אותו מעניין זה כי כתב בתגובה
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 יישומון באמצעות', ג אל הנאשם פנה, לכך בסמוך או ,10:02 בשעה 04.05.2020 יום בבוקר .10

 .להודעתו השיבה לא' ג אך, הספר בבית היה איך אותה ושאל, הוואטסאפ

 במרמה שנים 16 לה מלאו שטרם בקטינה מגונה מעשה הנאשם ביצע, לעיל המתוארים במעשיו .11

 אליה שהפנה בכך שנים 15 לה מלאו שטרם קטינה מינית הנאשם הטריד כן .המעשה למהות באשר

 כוזב מידע 'ג קטינהל הנאשם העביר ,כך על נוסף. במיניותה המתמקדות חוזרות חסויותהתיי

 (רוקדת כשהיא שלה סרטונים שלושה) דבר ממנה קיבל וכן, להטעות כדי שהם שיש במחשב

 .במרמה

 

 :הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

 – המעשה למהות באשר מרמהב שנים עשרה שש לה מלאו שטרם בקטינה מגונה מעשה .1

 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 2()א)345-ו( 1()ב)345 סעיף בנסיבות( ב)348 סעיף לפי עבירה

 .("העונשין חוק": להלן)

( א)(6()א)3 סעיף לפי עבירה – שנים עשרה-חמש לה מלאו שטרם קטינה של מינית הטרדה .2

 .1998-ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק( 4()א)3 בנסיבות

 .1995-ה"התשנ, המחשבים לחוק( 1()א)3 סעיף לפי עבירה – כוזב מידע העברת .3

 .העונשין לחוק רישא 415 סעיף לפי עבירה – במרמה דבר קבלת .4

 

 

ם שו  שלישי אי

 :העובדות .א

 ביתל 433 בלהב 105 יחידה שוטרי הגיעו, לכך בסמוך או, 09:55 בשעה 19.5.2020 בתאריך .1

 ביתל השוטרים הגעת עם. הנאשם נגד חיפוש לצו בהתאם חיפוש לבצע מנת על הנאשם של מגוריו

, החיפוש בביצוע השוטרים החלו הנאשם בפני החיפוש צו שהוצג ולאחר, הנאשם של מגוריו

 .לצו בהתאם
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 וניפץ בחדרו מונח היה אשר פטיש הנאשם תפס, הנאשם של מגוריו בבית שנערך החיפוש במהלך .2

. בבעלותו נמצא אשר(, "הטלפון": להלן) Samsung J7 מסוג הנייד הטלפון מכשיר את ידבמז

 או לקריאה ניתן בלתי ועשהו כליל הטלפון להריסת עד פעמים מספר הפעולה על חזר הנאשם

 .כראיה בטלפון השימוש את למנוע בכוונה וזאת, פיענוח

 במשקל, קנבוס מסוג מסוכן סם ריומגו בבית השינה בחדר הנאשם החזיק, לעיל למתואר בהמשך .3

 רישיון או היתר  שקיבל ללא וזאת, העצמית לצריכתו שקיות לשתי המחולק ,נטו גרם 4.86 של

 .כדין

 לראיה דרוש להיות היה עשוי אשר הטלפון את במזיד הנאשם השמיד, לעיל המתוארים במעשיו .4

 תהעצמי לצריכתו מסוכן סם חזיקה וכן, כראיה בו השימוש את למנוע בכוונה וזאת, שיפוטי בהליך

 .כדין היתר או רישיון ללא

 

 :הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

 .1977-ז"התשל, העונשין לחוק 242 סעיף לפי עבירה – ראיה השמדת .1

 הסמים לפקודת סיפא( ג()א)7 סעיף לפי עבירה – עצמית לצריכה מסוכן סם של ושימוש החזקה .2

 .1973-ג"התשל[, חדש נוסח] המסוכנים
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 : התביעה עדי .ג

.... 
 

 ף"תש, סיון ב"י ,אביב תל

 2020, יוני 4 

 

 30/00000097/20: פרקליטות תיק מספר

 231875/2020(: א"פל) חקירה תיק מספר

 

 חילוט בקשת

ת יתבקש ,הנאשם יורשע אם  הדין סדר לפקודת 39 סעיף לפי בסמכותו שימוש לעשות הנכבד המשפט-בי

 הנאשם של הסלולריים מכשיריו חילוט על ולהורות, 1969-ט"התשכ[, חדש נוסח( ]וחיפוש מעצר) הפלילי

 המידע לרבות, רכיביהם כל על הנאשם של מחשביו חילוט ,בהם האגור המידע לרבות ,רכיביהם כל על

 האגור המידע לרבות, הנאשם את שימשו אשר יםנייד אחסון והתקני יםקשיחה הכוננים וחילוט, בהם האגור

 .בהם

 

 

 לנאשם הודעה

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

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

 המשפט-לבית הודעה

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

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

 .זה
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