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        אישום    כתב

        

      ::::העובדות   .א

  

 "). העסק בית: "להלן( באשקלון... ברחוב, אורתופדיה למוצרי עסק בעלת הינה הנאשמת .1

 פרסומים החברתיות ברשתות לפרסם המרבה, פוליטית פעילה הינה הנאשמת, בנוסף . 2

 . יותפוליט ומחאות בהפגנות ולהשתתף, פוליטיים

 התנגדות מצויות, אידיאולוגיים-הפוליטיים ופועלה השקפתה בליבת, רבים חודשים מזה . 3

 . הקרובה וסביבתו, בנט נפתלי מר, הממשלה ראש כלפי, קשות ועוינות
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 החברתיות ברשתות לפרסם הנאשמת הרבתה, האמורה התקופה מהלךב, זאת בכלל

 ואיחולי, קשות האשמות, בוטות הכפשות, קללות לרבות ,הממשלה ראש בגנות פרסומים

  .  מוות ומשאלות

  

 

, הנאשמת החליטה, למאשימה במדויק ידוע שאינו במועד, 3.4.22 ליום עובר, זה רקע על . 4

 ואת"), גילת: "להלן( בנט גילת אשתו את, אותו לרצוח, איומים הממשלה לראש להפנות

 . מתפקידו יתפטר לא אם"), יוני: "להלן( בנט יוני הקטין בנו

,  הבוקר בשעות 11.4.22 ליום ועד, הצהריים בשעות 3.4.22 מיום החל, לכך בהתאם . 5

 : באיומים סחיטה מכתבי שני הנאשמת הכינה, בשלבים, לעת מעת

 לעת מעת גילת עובדת בה ברעננה במכללה, לגילת ידה בכתב הממוענת מעטפה  .א

, )רובה כדור( מ"מ 5.56 חי    כדור בו שמרדף בתוכה"), רעננה מכללת: "להלן(

  : הבא המודפס המלל בו נייר דףו

  

    אם    בנט    ביוני    היישר    ויפגע    בנט    נפתלי    שלך    הרכה    בבטן    שיפגע    הכדור    זה""""

        ....""""תתפטר    לא

 "]הראשון המכתב: "להלן[

: להלן( ברעננה ומשפחתו ההממשל ראש בבית, ליוני ידה בכתב הממוענת מעטפה  .ב

 דףו, )רובה כדור( מ"מ 5.56 חי    כדור בו שמרדף בתוכה"), הממשלה ראש בית"

  : הבא המודפס המלל בו נייר

  

    נוכל    בנט    נפתלי    אותך    או    הנוכלת    שלך    גילת    את    וינטר    שיפגע    הכדור    זה""""

        ....""""לך    עצה    תתפטר

  "]השני המכתב: "להלן[
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 שהרכיבו הפריטים בכל לגעת הנאשמת הקפידה, יחד גם המכתבים שני הכנת במהלך . 6

 שיובילו עקבות להותיר לא דיכ, דיהי על שחבשה שקית או כפפות באמצעות רק, אותם

 . לזיהויה

 

 אופן, במועד, )הבוקר בשעות 11.4.22( לעיל כמתואר המכתבים הכנת סיום לאחר מה זמן . 7

 . לנמעניהם המכתבים שני את הנאשמת שלחה, למאשימה במדויק ידועים שאינם ומיקום

  

  . רעננה תמכלל מזכירותב הראשון המכתב התקבל, הצהריים אחר בשעות, 25.4.22 ביום . 8

  

, לגילת המכתב מסירת ולצורך לקראת, רעננה במכללת, הבוקר בשעות, 26.4.22 ביום

 המכתבו, ופנס מגנומטר באמצעות, אישים מאבטח ידי על הראשון המכתב תכולת נבדקה

  . המשטרה לטיפול הועבר

  

 הארצי המיון במרכז הבידוק ביחידת השני המכתב התקבל, הבוקר בשעות, 28.4.22 ביום . 9

    . במודיעין ישראל דואר של

  

, ליוני המכתב מסירת לצורךו לקראת, זו בידוק ביחידת, מכן לאחר בתכוף, היום באותו

 הועבר המכתבו, שיקוף באמצעות, היחידה עובד ידי על הראשון כתבהמ תכולת נבדקה

  . המשטרה לטיפול

  

  .  הממשלה ראש משפחת בניל שניתנה האבטחה הוגברה, המכתבים שני מהגעת כתוצאה . 10

 

 שלא בפגיעה, בהתנהגות או פה בעל, אדם על הנאשמת איימה, לעיל המתוארים במעשיה .11

 את להניע כדי הכל, אחרת בדרך אדם על אימה הטילה או, אחר אדם בגוף או בגופו כדין

  . ולעשות רשאי שהוא ממעשה להימנע או מעשה לעשות האדם

  

 דין פי על רשות בלא) תחמושת( נשק הנאשמת ונשאה החזיקה, לעיל המתוארים במעשיה . 12

  . ונשיאתו להחזקתו
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        ::::מתהנאש    מתמואש    לפיהן    החיקוק    הוראות        .ב

: להלן( 1977-ז"התשל, העונשין לחוק רישא 428 סעיף לפי עבירה ----באיומים    סחיטה .1

 "). העונשין חוק"

) ב(144 סעיףו סיפא) א(144 סעיף לפי עבירה -))))תחמושת((((    נשק    ונשיאת    החזקת  . 2

 .העונשין לחוק סיפא

  

  

  ::::התביעה    עדי  .ג

.... 

  

  

        ד""""עו    ,,,,רייס    רועי        

        ))))פלילי((((    מרכז    מחוז    תופרקליטב' ' ' ' א    בכיר    סגן        

  

  

    אביב-תל

  2022 מאי 20

  ב"תשפ אייר ט"י 

  )ל"יאחב( 209106/22 א"ופל) ל"יאחב( 205435/22 א"פל 2733/22 מ"פמ

  

  

  

  

  

  

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

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

  

    כי    המאשימה    מודיעה, , , , 1982198219821982- - - - ב""""התשמ], ], ], ], משולב    נוסח[[[[    הפלילי    הדין    סדר    לחוק    א15151515    לסעיף    בהתאם

            יורשע    אם    בפועל    מאסר    עונש    הנאשם    על    להטיל    המשפט    ביתמ    שתבקש    אפשרות    קיימת


