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 (22.05.28)עתה במעצר מיום 
 

 
 
 
 

 

 כתב אישום

 אישום ראשון 
 

 (ימ"ר ת"א ,2021/404256)פל"א : העובדות .א

"( ניהל הנאשם רשת התקופה)להלן: " 28.05.22ועד ליום  2021החל מחודש מאי  .1

 "(. העסק)להלן: "בארץ לשם עיסוק בזנות מחו"ל שמטרתה להביא נשים 

 "נ.ד"-" וד.נ")להלן:  נוד. דנ.בשירותיהם של הנאשם  הסתייעבמהלך התקופה   .2

לגרום לנשים לעזוב את מדינתן לשם עיסוק בזנות, והעברתן על מנת בהתאמה(, 

את גבול מדינת ישראל. בגין כל אישה שהגיעה ארצה ועסקה בזנות,  ד.נו נ.ד בעזרת

 ₪ . 1,500ועד ₪  1,000 בסך של  להעמ ד.נאו  נ.דל העביר הנאשם

 : הבאההנאשם ניהל את העסק בצורה  .3

ת בבית מלון "השרון" בעיר הרצליה )להלן: דירו 2הנאשם שכר  .א

שהגיעו את הדירות לנשים  בשכירות משנה "(. הנאשם השכירהדירות"

 ארצה על מנת לעבוד בזנות. 

 שירותי מיןמארצות שונות המעוניינות במתן  נשיםאיתר וגייס  הנאשם .ב

באמצעות אפליקציית  שוחח עימן הכל כפי שיפורט בהמשך, ,בתשלום

לעבודה בזנות וגרם להן להגיע לארץ  ,"(ההתכתבות)להלן: " "וואטסאפ"

  .2-6כפי שיפורט באישומים  שבועות, 5-לתקופה של כ
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להתייצג בכזב בשם "עופר", זאת על מנת בהתכתבויות, הנאשם נהג  .ג

 לטשטש את זהותו. 

בין היתר, על תנאי  סביר,שלח הנאשם הודעות, בהן ה ההתכתבותבמהלך  .ד

, השכר השעתי, זמני העבודה והחלוקה הכספית ההעסקה והשכר הכולל

כמו כן הסביר כי במידה . באתנן מעשי הזנות, בינו ובין הנשיםהשווה 

  אינו שותף ברווח זה.  הואוהנשים מקבלות טיפ מהלקוח, 

תחילת העבודה בכל ערב  כי שעתהנאשם  הסבירבמהלך ההתכתבויות  .ה

כמות הלקוחות בכל ערב, ומספר ושעת הסיום היא על פי  ,19:30 היא

  השעות בכל פגישה.

הנאשם ציין כי מחפש נשים שיודעות להשתמש בסמים, על מנת למקסם  .ו

הנאשם אף הוסיף כי במידת בעבור הלקוחות.  שיוצרותאת האווירה 

 את הסמים.  להשתמש בסמים, ויספק להןשים כיצד הצורך, ילמד את הנ

תהליך הגעתן  לגבי בהתכתבויותבין היתר, הנחה הנאשם את הנשים  .ז

יוכלו לעבור את הגבול, או לחילופין מסר  עימולארץ, ביקש מהן לאתר גבר 

, ועל מנת בחו"ל עם הנשים בערים שונות ייפגש (ד.נאו  נ.ד) אחר מטעמוכי 

כמו גבול. ביניהם, ובכך להקל על מעברן את הליצור מצג שווא של היכרות 

לות תמונות אלו , ולהעד.נאו  נ.דמהנשים להצטלם עם  הנאשם , ביקשכן

לרשתות החברתיות, כל זאת על מנת להונות את רשויות ההגירה 

  שיאפשרו את כניסתן ארצה.

פרטים מהנשים איתן שוחח לשלוח לו הנאשם במהלך ההתכתבות ביקש  .ח

שמעוניינות להגיע לארץ ולעבוד במתן שירותי זנות,  נוספות של נשים

 מחזיקות בדרכון אירופאי. ו

ואסף  כרטיסי טיסה, ביטוח ובדיקות קורונה עבור הנשיםהנאשם רכש  .ט

  את הנשים עם הגעתן ארצה. 

כל לקוח, אופן קבלת  אצלהנאשם הנחה את הנשים בדבר זמני השהות  .י

דמי אתנן נוספים, באם הפגישה התארכה לפי בקשת הלקוח וכן שעת 

 סיום הפגישה עם הלקוח. 

הנאשם הכין את סידור העבודה של הנשים, דאג לאספקת ציוד, לרבות  .יא

דמי הסיע את הנשים אל בית הלקוח וגבה בתחילת המפגש מוצרי הגיינה, 

 מכל לקוח. אתנן

הנאשם סחר בסמים מסוכנים ומכר  , במעמד הפגישה, במקרים מסוימים  .יב

סם מסוכן מסוג קוקאין, בכמות שאינה ידועה במדויק  מנותללקוחות 

 עבור מנת סם. ₪  500 -בסכום של כ ,למאשימה

ליהם כרטיסי ביקור, ע הפצת הנאשם פרסם את שירותי הזנות באמצעות .יג

 התנוסס מספר נייד בו החזיק.

את מדינתן לשם עיסוק בזנות, לעזוב במעשיו המתוארים לעיל, גרם הנאשם לנשים  .4

וסחר בסמים מסוכנים  והצעה לעסוק בזנות פרסם שירותי זנותוחי על רווחיהן, 

 שלא כדין וללא היתר.
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 יתר האישומים הינם חלק בלתי נפרד מאישום זה.  .5

 :מואשם הנאשם ןת החיקוק לפיהוהורא .ב

 לחוק ב)א(376 סעיף לפיעבירה  - (ריבוי מקרים) גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות .1

 . "(החוק)להלן: " 1977 -העונשין, התשל"ז

 .לחוק (1)א()199 לפי סעיףעבירה  –מקרים( ריבוי) סרסרות .2

 ( לחוק. ג)א205עבירה לפי סעיף  - פרסום שירותי זנות של בגיר .3

 . לחוק ד205עבירה לפי סעיף  -פרסום של הצעה לעיסוק בזנות .4

לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[,  13עבירה לפי סעיף  -סחר בסמים .5

 .1973-תשל"ג

 

 אישום שני 
 

 (, ימ"ר ת"א404256/2021)פל"א : העובדות .א

."(, ובזמן הרלוונטי לכתב האישום התגוררה מ.להינה אזרחית ברזיל )להלן: " מ.ל. .1

 בדובאי. 

שלח הנאשם מסרון , ולאחר שקיבל את מספר הטלפון מאחר, 20.03.22בתאריך  .2

ובה בין היתר, מסר "( ההתכתבותובין השניים החלה התכתבות )להלן: "למ.ל., 

בעסק כבר שנים רבות, מכיר את כל הלקוחות וכי הוא מגן על  הוא מצוילמ.ל. כי 

 נהג. כמתפקד כמנהל ו הוא עצמומשתי בנות, כאשר  לרוב הצוות שלו שמורכב

לכל שעת עבודה נע בין  האתנן שנגבה מכל לקוח,כמו כן, כתב הנאשם למ.ל. כי 

של  דולר בעבור תקופת עבודה 22,000כולל של  דולר, ואף הבטיח סכום 350-280

עבור עוד כתב הנאשם כי  .בחודש ימים 24-כ היא תעבוד רקם, כאשר בפועל ימי 30

 $.  1,500שכירות בסך  מ.ל. דמי תשלם שהותה

, והאחרונה מיות שלהאינטי ביקש הנאשם ממ.ל. לשלוח תמונות 22.03.22בתאריך  .3

 עשתה כן. 

שלח הנאשם מסרון למ.ל, בו כתב כי יכולה להגיע לתל אביב  24.03.22בתאריך  .4

להונות את רשויות ההגירה  כיצד. כמו כן, הנאשם הנחה את מ.ל. 31.03.22ביום 

 .לעבור את הגבול בנמל התעופה בישראל על מנת

שם יפגוש במ.ל. ואף הורה לה , 29.03.22יגיע לדובאי ביום  נ.דהנאשם מסר כי 

, ולהעלות תמונות אלה לרשת החברתית נ.דלהצטלם מספר תמונות עם 

 . בישראל "אינסטגרם", הכל במטרה להונות את הרשויות במעמד מעבר הגבול

מדובאי  , אותם רכש עבורה,טיסה ישלח הנאשם למ.ל. כרטיס 25.03.22בתאריך  .5

 . 03.05.22וחזרה לדובאי בתאריך  30.03.22לישראל בתאריך 
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. לאחר שעברה את הגבול .דנמ.ל. נכנסה לישראל בסיועו של  30.03.22בתאריך  .6

, ובהמשך אותו תאריך, הגיע הנאשם הודיעה מ.ל. לנאשם כי הגיעה לישראל

בסוף שיכן , עד של, רמת גן20ברחוב ארלוזורוב  נ.דלאסוף את מ.ל. מביתו של 

  אותה במלון השרון. 

ובאופן , ולאחר שתודרכה על ידי הנאשם על תנאי העבודה, 31.03.22בתאריך  .7

מין, בתדרוכו  החלה לעבוד במתן שירותילאישום הראשון,  3המתואר בסעיף 

 . 03.05.22וניהולו של הנאשם, עד ליום 

באמצעות מסרון, צילום דרכון  , על פי בקשתוהעבירה מ.ל.  לנאשם 14.04.22ביום  .8

 , לצורך גיוסה. ק.ו.של 

במעשיו האמורים לעיל, גרם הנאשם למ.ל. לעזוב את המדינה בה התגוררה ולהגיע  .9

 לישראל לשם עיסוק בזנות, וכן חיי על רווחיה. 

 

 :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

 ב)א( לחוק. 376 סעיף עבירה לפי -גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות  .1

 ( לחוק.1)א()199עבירה לפי סעיף  - סרסרות .2

 

 אישום שלישי 
 

 (, ימ"ר ת"א404256/2021)פל"א : העובדות .א

  ."(.ק.וינה אזרחית ברזיל )להלן: "הק.ו.  .1

ובין השניים החלה התכתבות )להלן:   .,לק.ושלח הנאשם מסרון  16.04.22בתאריך  .2

אם יעבדו יחד, תתוגמל בשכר גבוה.  כי לק.ו."( ובה בין היתר, מסר ההתכתבות"

פרטי ותנאי העסקתה, הכל כמתואר  אתהנאשם לק.ו.  פירטבמהלך ההתכתבות 

 באישום הראשון. 

. לשלוח תמונות אינטימיות שלה, מק.וביקש הנאשם  בהמשך ההתכתבות, .3

 והאחרונה עשתה כן. 

שלח הנאשם לק.ו. כרטיסי טיסה, אותם רכש עבורה, לפי  24.04.22בתאריך  .4

מסאו פאולו, ברזיל  01.05.22המסלול הבא: כרטיס טיסה הלוך בתאריך 

מפרנקפורט,  02.05.22לפרנקפורט, גרמניה. לאחר מכן טיסת המשך בתאריך 

יץ, לתל גרמניה  לציריך, שוויץ, ובהמשך אותו תאריך, כרטיס טיסה מציריך, שוו

 אביב.   

, שלח הנאשם לק.ו. כרטיס טיסה חזור פיקטיבי לתאריך 26.04.22בתאריך  .5

, וזאת במטרה ליצור מצג שווא כלפי קפריסיןמתל אביב ללרנקה,  17.05.22

רשויות ההגירה בישראל, כאילו עתידה לשהות בישראל זמן קצר בלבד, ובכדי 

 שיאשרו את כניסתה לארץ.  
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, וכן $ וכרטיס אשראי 1,500ק.ו. להצטייד בסכום של  עוד הנחה הנאשם את

לעבור  כל זאת על מנת להצליח ,ההתכתבות ביניהם תמונות ארוטיות ואת למחוק

  את ביקורת הגבולות ולהיכנס לארץ שלא כדין. 

, שיפגוש בה בציריך, נ.דק.ו. להצטלם עם  אתהנאשם הנחה  29.04.22בתאריך  .6

 . של היכרות בין השניים, כדי ליצור מצג שווא שוויץ

מפרנקפורט לציריך. לאחר , ק.ו. סורבה לעלות לטיסת ההמשך העקב טעות בשמ .7

שק.ו. הודיעה על כך לנאשם, רכש עבורה הנאשם כרטיס טיסה חדש, עבור טיסה 

, לאתונה יוון, ומשם טיסה לתל אביב 06.05.22שיצאה מפרנקפורט, גרמניה ביום 

ק.ו. במלון בפרנקפורט ושילם עבור  הנאשם אף שיכן.  07.05.22שנוחתת ביום 

 למשך זמן השהייה, עד לטיסת ההמשך.

בק.ו.,  פגשה, יוון, שם לאתונ נ.דטס , בהוראת ומימון הנאשם, 06.05.22בתאריך  .8

השניים בתל אביב, לאחר שהנאשם תדרך את ק.ו. כיצד נחתו  07.05.22ובתאריך 

 כנס לארץ שלא כדין. לעבור את ביקורת הגבולות ברוגע, ולהי

ק.ו. לדירתה בבית מלון  וק.ו. מנמל התעופה והסיע את נ.דאסף את  נאשםה .9

 "השרון", כפי שמתואר באישום הראשון. 

בהנחיית הנאשם, החלה ק.ו. לעבוד במתן שירותי מין, בתדרוכו  עוד באותו ערב, .10

ליום , וזאת עד לאישום הראשון 3, באופן המתואר בסעיף וניהולו של הנאשם

 "(. תקופת העבודה)להלן: " 28.05.22מעצרו של הנאשם בתאריך 

לנאשם מסרון, לפיו חווה כאבים באפה, עקב שימוש  שלחה ק.ו 10.05.22בתאריך  .11

הנאשם הורה לה לסכך את אפה בשמן זית, בסם מסוג קוקאין במהלך עבודתה. 

ימום ומסר כי ילמד אותה כיצד להשתמש בסם מסוג קוקאין מבלי לגרום לד

 באפה. 

, בתאריך שאינו ידוע למאשימה במדויק, נתגלה ויכוח בין תקופת העבודהבמהלך  .12

היכה הנאשם ובין ק.ו., לאחר שהאחרונה איחרה לשעת תחילת העבודה. בתגובה, 

 הנאשם את ק.ו. בידה.

במהלך תקופת העבודה, נהג הנאשם לצעוק על ק.ו, לבעוט בחפצים בחדרה של ק.ו.  .13

 במלון השרון, להטיל אימה ולסרב לבקשותיה של ק.ו. לקחת ימי חופש עקב מחלה. 

, החזיק הנאשם בדירתה של ק.ו. סמים 28.05.22 -ועד ל 07.05.22בין התאריכים  .14

שלא מנות,  18ו, מחולקים לגרם נט 17.09מסוכנים מסוג קוקאין, במשקל של 

 לצריכתו העצמית. 

פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, ב מסוכן כהגדרתו סם הינוקוקאין  .15

 ״(.פקודת הסמים)להלן: ״ 1973-תשל"גה

לעזוב את המדינה בה התגוררה ולהגיע  לק.ובמעשיו האמורים לעיל, גרם הנאשם  .16

וכן החזיק סמים מסוכנים מסוג  לישראל לשם עיסוק בזנות, חיי על רווחיה

 . שלא כדיןשלא לצריכתו העצמית, וקוקאין 

 

 :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב
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 ב)א( לחוק. 376 סעיף עבירה לפי -גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות  .1

 ( לחוק.1)א()199עבירה לפי סעיף  - סרסרות .2

 )א(+)ג( רישא לפקודת הסמים.7 עבירה לפי סעיף  -החזקת סמים מסוכנים .3

 

 אישום רביעי 
 

 (, ימ"ר ת"א404256/2021)פל"א : העובדות .א

."(, ובזמן הרלוונטי לכתב האישום התגוררה א.פ)להלן: " ספרדהינה אזרחית  א.פ. .1

 . באתונה

., ובין השניים החלה התכתבות )להלן: לא.פשלח הנאשם מסרון  28.03.22בתאריך  .2

 קטנה מנהל סוכנותהוא  למ.ל. כי הנאשם היתר, מסר"( ובה בין ההתכתבות"

יורו,  170הינו  בנות, התשלום עבור שעת עבודה 3 ובה לעיסוק בזנות בישראל

שעות כל לילה ותשלום שכירות עבור מגורים  3-6בסביבות  היא העבודה בתל אביב

  . ימים 30שהות של יורו עבור  1,600הינו 

 יורו.  25,000יכולה להרוויח סכום של . כי לא.פכמו כן, כתב הנאשם 

, והאחרונה שבו היא מצולמתבאותו תאריך ביקש הנאשם מא.פ. לשלוח לו סרטון  .3

  עשתה כן. 

מאתונה, כרטיסי טיסה, אותם רכש עבורה,  א.פ.שלח הנאשם ל 19.04.22בתאריך  .4

, לאחר 20.05.22בתאריך  ,לאתונה, יווןוחזרה  06.05.22לישראל בתאריך  יוון,

 ימים.  14-שא.פ. אישרה הגעתה ל

ביקש הנאשם מא.פ. למחוק את ההתכתבות ביניהם לפני  30.04.22בתאריך  .5

רוצה לקחת סיכון  אינוהגעתה לארץ. משסירבה לעשות כן, הסביר הנאשם כי 

 בביקורת הדרכונים במעבר הגבול. שיגלו את הסיבה להגעתה ארצה 

בה בנמל התעופה בן גוריון  פגששם הנאבתל אביב,  נחתה א.פ. 06.05.22בתאריך  .6

י מין, אותה לדירתה במלון "השרון". א.פ. החלה לעבוד במתן שירות והסיע

 לאישום הראשון 3בתדרוכו וניהולו של הנאשם, ועל פי התנאים המפורטים בסעיף 

 . 17.05.22עד ליום 

במעשיו האמורים לעיל, גרם הנאשם למ.ל. לעזוב את המדינה בה התגוררה ולהגיע  .7

 לישראל לשם עיסוק בזנות, וכן חיי על רווחיה. 

 

 :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

 ב)א( לחוק. 376 סעיף עבירה לפי -גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות  .1

 ( לחוק.1)א()199עבירה לפי סעיף  - סרסרות .2
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 אישום חמישי 
 

 (, ימ"ר ת"א404256/2021)פל"א : העובדות .א

 . "(א.ו.רומניה )להלן: "הינה אזרחית א.ו.  .1

א.ו. והנאשם בקשר להגעתה של א.ו. לארץ לשם  התכתבו 04.03.22החל מתאריך  .2

 עיסוק בזנות. 

 א.ו. לבקשתו של הנאשם העתק דרכונה. ה שלח בהמשך אותו תאריך,  .3

הנאשם לא.ו. ביטוח בריאות אותו רכש הנאשם על שמה,  שלח 21.03.22בתאריך  .4

 . 15.03.22-05.04.22תאריכים ל

 וציינהא.ו. לנאשם, לפי בקשתו, תמונות אינטימיות שלה  שלחה 25.03.22בתאריך  .5

יעשו סכום  לה הנאשם כי מסרכי מעוניינת להרוויח סכום כסף משמעותי. בתגובה, 

  כסף גדול ביחד.

בהיריון, ותוכל להגיע רק  מסתבר שהיאא.ו. לנאשם כי  בהכת 12.04.22בתאריך  .6

 הפלה. הליך ר שתעבור חימים, לא 50בעוד 

, בחודש יולי הקרובפנתה א.ו לנאשם וביררה האם יכולה להגיע  18.04.22בתאריך  .7

 והנאשם מסר כי ישלח אחר שילווה אותה לתל אביב מבוקרשט.

הליך הבאתה של א.ו. נעצר הנאשם על ידי המשטרה, וכך סוכל  28.05.22בתאריך  .8

 ארצה. 

 לעזוב את המדינה בה התגוררהניסה הנאשם לגרום לא.ו במעשיו האמורים לעיל,  .9

 ולהגיע לישראל לשם עיסוק בזנות.

 

 :מואשם הנאשםהוראת החיקוק לפיהן  .ב

 לחוק.  25ב)א( יחד עם סעיף 376 סעיף עבירה לפי -זנות ניסיון גרימה לעזיבת המדינה לשם               

 

 אישום שישי 
 

 (, ימ"ר ת"א404256/2021)פל"א : העובדות .א

 ."(. א.ק)להלן: " מולדובההינה אזרחית א.ק.  .1

"( בין הנאשם לבין א.ק., ההתכתבותהחלה התכתבות )להלן: " 26.06.21בתאריך  .2

, תוך על מנת לעבוד בזנות לישראלבה שאל הנאשם האם א.ק. מעוניינת להגיע 

יורו. עוד שאל אותה הנאשם  22,000חזור עם סכום של עד שהבטיח לה כי יכולה ל

כי ירכוש  ענהבחיוב, והנאשם  השיבההתחסנה נגד נגיף הקורונה. א.ק. האם 

 עבורה כרטיסי טיסה וביטוח בריאות.  
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יכול לטוס עימה,  מטעמה הנאשם מא.ק. לבדוק האם גברביקש  19.10.21בתאריך  .3

 500על מנת להקל את כניסתה לארץ, ותמורת שירות זה ישלם הנאשם סכום של 

 יורו ועלות כרטיסי הטיסה. א.ק. מסרה כי תבדוק.

השיבה א.ק. כי לא מצאה אחר שיכול לטוס עימה, ובתגובה  27.10.21בתאריך  .4

 מסר לה הנאשם כי ישלח מכר שלו.  

. ביטוח בריאות אותו רכש הנאשם על שמה, ק.הנאשם לא שלח 29.10.22בתאריך  .5

  .15.12.21ועד לתאריך  10.11.21 מתאריך

בה, ושלח הנאשם לא.ק. כרטיס טיסה מקישינב, מולד 18.11.21בתאריך  .6

, וכרטיס טיסה נוסף מאיסטנבול, טורקיה, 24.11.21לאיסטנבול, טורקיה לתאריך 

 . 07.12.21, וכן כרטיסים לטיסת חזור לתאריך 24.11.21לתל אביב לתאריך 

 סורבה כניסתה של א.ק. לישראל עקב צו ממלכתי )קורונה(.  26.11.21ביום  .7

ילווה אותה בביקורת הגבולות  ...הנאשם לא.ק. כי  כתב 2022בתחילת פברואר  .8

את בקרי הגבול ולהקל על מזומן בכדי להטעות יורו ב 1,400בארץ, ואף ימסור לה 

  כניסתה לארץ שלא כדין.

הנאשם לא.ק. אישור הזמנה לבדיקת קורונה אשר רכש  שלח 05.02.22בתאריך  .9

 עבורה. 

 ...יחד עם  הוכנסהולאחר שעוררה חשד בתל אביב,  א.ק. נחתה 06.02.22בתאריך  .10

לאור גבולות, שם סורבה כניסתה הלתשאול על ידי לשכת מטה מנהל ביקורות 

 שלא כחוק. כי כוונתה היא לעבוד שקריה, עקב חשש

לעזוב את  , בשני מקרים, לגרום לא.ק.במעשיו האמורים לעיל, ניסה הנאשם .11

 המדינה בה התגוררה ולהגיע לישראל לשם עיסוק בזנות.

 

 :מואשם הנאשםהוראת החיקוק לפיהן  .ב

 לחוק.  25ב)א( יחד עם סעיף 376 סעיף לפיעבירה  -ניסיון גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות               

  עדי התביעה: .ג

 דליה וייסברג, עו"ד     

 תל אביב )פלילי(פרקליטות מחוז ב סגנית בכירה   

 2206.19. ,יפו-תל אביב
 

 1998/22תיק פרקליטות: 

 404256/2021תיק חקירה )פל"א(: 
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 הודעה לנאשם

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

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

 

 המשפט-הודעה לבית

 1982 –)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב א15בהתאם להוראת סעיף 

קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על המאשימה מודיעה בזאת, כי 

 הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 


