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במטה הארצי של  ,ב"בדרגת רס כשוטרשירת הנאש� בתקופה הרלוונטית לכתב האישו�  .1

 .משטרת ישראל ברמלה

 יכולי� גולשי� בומקו� , "אט'צ"מקצי� באיזורי� הקרויי� , אתרי האינטרנט השוני� .2

 "). טא'הצ": להל� (אלה ע� אלהלהתכתב 

 ועד למעצרו ביו�, בעשרות הזדמנויות שונות, במהל* תקופה שאינה ידועה למאשימה .3

, תו* שהוא מאמ+ לעצמו, אטי� ברשת האינטרנט'לצנהג הנאש� להיכנס , 24.3.2015

מעת , כשהוא מציג עצמו, גילו לעניי� ה� לעניי� שמו וה� זהות בדויה, באופ� שיטתי ועקבי

 .לוכצעיר מכפי גי, לעת

לשוחח עימ� והחל ") הקטינות: "להל� (קטינות גולשות שהתרש� כי ה�הנאש� תר אחר  .4

להמשי* את השיחה באמצעות תוכנת מבקש מה� ש� הנאהיה ,  משרכש את אמונ�.אט'בצ

 )."סקייפ: "להל�(שיחות וידאו התכתבות טקסטואלית ו, בי� היתר ,תטלפוניה המאפשר

במהלכ� חש, הנאש� , יניהתכתבויות בעלות תוכ� מ החלו בי� הנאש� לקטינות, בשלב זה .5

  מה�ביקש, חפ+ לקיי� עמ�מעשי� מיניי� אות� הוא  תיאר, ואונ� בפניה�את איבר מינו 

  שלה� חלקי גו, מוצנעי� בפניו,לחשווכ� , בעירו� מלא או חלקישלה� תמונות לשלוח לו 

על א, היותו מודע ו, וקול זאת לש� גירויו המיני וסיפכ, מעשי� מיניי� ולבצע בעצמ�

 .הכל כפי שיפורט להל�, לגיל� הצעיר של הקטינות



  

  1 אישו�

  : העובדות  .א

בעקבות התכתבות קודמת ביניה� ,  או בסמו* לכ*23:14בשעה , 18.1.2015ביו�  .1

גולשת שזהותה אינה ידועה , ב.בע� " סקייפ"החל הנאש� להתכתב בתוכנת , אט'בצ

חר, העובדה כי ידע היטב כי . 14ש� כקטינה בת ואשר הזדהתה בפני הנא, למאשימה

 .ביצע הנאש� את המפורט להל�, בקטינהלכאורה מדובר 

" מאות� בנות שמחפשות לסב* בני�" הא� היא ב.בשאל הנאש� את בפתח שיחת�  .2

 ."? לא חסר מקרי� כאלה כדי להסתב* מבינה, נכו�,את קטינה"ובהמש* הסביר 

 ביחס להתנסויותיה המיניות ב.בש� את  הנאחקרתבמהל* ההתכתבות ביניה�  .3

 בשלילה  השיבהב.ב. חש, גופו בפניהבאינטרנט הא� בעבר ב� שיחה ובפרט התעניי� 

 . כי מעשה מעי� זה מרתיע אותהוהסבירה

וש לבעצמו אודות לבושה וכ� ציי� בפניה כי הוא ב .חקר את בת והנאש� המשי* .4

 מכ* הסתייגותה שבה וחזרה על ב.ב. לצפות בו הא� תרצה בבגדי� תחתוני� ושאל.

תו* שטוע� , י� היתריקש לשכנעה בב, בתגובה, והנאש�, והשיבה כי אינה מעוניינת

 .כי אי� המדובר במעשה אסורבפניה 

 ב.וב,  תשלח לו את התמונה החושפנית ביותר שברשותהב.בבהמש* ביקש הנאש� כי  .5

בהמש* .  בבגד י�בה היא מצולמת כשהיא לבושה את תמונתהניאותה לשלוח לו 

יש ל* " כי והוסי,את החזה שלה בעבר  הא� מישהו ראה ב.שאל הנאש� את ב, לכ*

 . לחשו, בפניה את איבר מינוב.לבהנאש� לאחר מכ� הציע  ".עושה חשק...יפי�

שב ושאל , במסגרת התכתבות נוספת,  או בסמו* לכ*22:56בשעה , 20.1.2015ביו�  .6

הציע הנאש� ,  על סירובהב.כשעמדה ב. עירו� הא� תסכי� לראותו ב.הנאש� את ב

 . כי תצפה בו כשהוא לבוש בחולצה קצרה ותחתוני בוקסר

  לבקשת הנאש� להפעיל את המצלמה ובמהל* ההתכתבותב.נעתרה בבהמש* לכ*  .7

 השיבה כי ב.ב.  באיבר מינונוגעהוא  לצפות בו כש הא� היא רוצהושאלשב , ביניה�

מה שתבקשי מוכ� לעשות "בפניה והנאש� הצהיר היא אינה מעוניינת שיעשה כ� 

 ". מול*

, כיבה הנאש� את המצלמה והשניי� המשיכו בהתכתבות, ב.נוכח הסלידה שהביעה ב .8

כי ב .והמשי* והפציר בב" עושה לי כיי, שרואי� לי" הנאש� כי הסבירשבמהלכה 

 . שיחשו, בפניה את איבר מינותסכי� 

ציי� בפניה כי היה  מה היא לובשת וכ� ב. הנאש� ושאל את בבמסגרת שיחת� שב .9

 .  הא� תהיה מוכנה לגעת בגופהועוד שאל לה" להצי+"מוכ� 

במסגרת התכתבות ביניה� שאל  , או בסמו* לכ*21:32החל מהשעה , 1.2.2015ביו�  .10

כדי ,  הפציר בה להתקשר אליווא, אודות התנסויותיה המיניות ב.הנאש� את ב

עה את רתיעתה מכ* בציינה את פער הגילאי�  הביב.ב. שיוכל לשמוע את קולה

 . ביניה�

בסו, אכנס לכלא "במהל* השיחה ציי� הנאש� בפני כי הוא חושש מפניה באומרו  .11

 ".יבואו לעצור אותי בגלל קטינה? בגלל*



שב ו ב.התכתב הנאש� ע� ב,  או בסמו* לכ*23:50החל מהשעה , 8.2.2015ביו�  .12

. זאת על א, שהביעה בעבר את רתיעתה מכ*, לראותו עירו�, מספר פעמי�, והציע לה

 . להיעתר לבקשתוב.המשי* הנאש� והפציר בב,  זו תגובתהלמרות

 להפעיל את מצלמת המחשב שלה ב.ניאותה ב, נוכח הפצרותיו החוזרות ונשנות .13

 הא� היא מעוניינת ב.במהל* השיחה ביניה� שאל הנאש� את ב. ולצפות בנאש�

 שאל א� היא רוצה שהוא יוריד , למה כוונתוב.ה בכלשונו וכששאל, "יותר"לראות 

 עמדה על סירובה וא, ב.ב ".לא עירו� אני נשבע ל*...טיפה מטה"את המצלמה 

תהי מסוגלת "א, על פי כ� המשי* והפציר בה הנאש� באומרו . כיבתה את המצלמה

היית מוכ� לעיני* בלבד ....?את היית מראה את עצמ* ככה...?לראות יותר מזה

 כ*" [? מרשה,לא עירו� רק מעבר לזה טיפה קצת מעבר למה שראית...ות ל*להרא

 ].במקור

התכתבות בי� הנאש� במסגרת ,  או בסמו* לכ*22:46החל מהשעה , 10.2.2015ביו�  .14

 שב והפציר בה הנאש� כי תסכי� שיחשו, את 2  לכ*ב.וחר, התנגדותה של ב ,ב.לב

 . להגיע לסיפוק בפניההוסי, כי הוא מאד רוצהאיבר מינו בפניה ועוד 

הנאש� לעשות מעשה לש� גירוי או סיפוק מיני בקטינה ניסה , במעשיו האמורי� .15

ביצע ניסיו� להטרדה מינית בקטינה שטר�  וכ� שש עשרה שני�לה שטר� מלאו 

 .חמש עשרה שני�מלאו לה 

  :הוראות החיקוק לפיה� מואש� הנאש�  .ב

: להל� (1977 2ז"התשל, וק העונשי� לח)ב(349 עבירה לפי סעי, 2מעשה מגונהנסיו� ל .1

 . לחוק25בצירו, סעי, ") החוק"

) א)(6)(א(3בצירו, סעי, ) 4)(א(3 2ו) 3)(א(3 עבירה לפי סעי, 2ניסיו� להטרדה מינית .2

") החוק למניעת הטרדה מינית: "להל� (21998ח"התשנ, למניעת הטרדה מיניתלחוק 

 . לחוק25בצירו, סעי, 

 

  

   2 אישו�

  : העובדות  .א

  ועד ליו� 10.3.2014עובר ליו� , ממועד שאינו ידוע במדוייק למאשימההחל  .1

" סקייפ"באמצעות תוכנת ה, 2000קטינה ילידת , ג.ג ע� הנאש�התכתב , 8.12.2014

לעיתי� , 38כב� , בכזב, שהוא מזדהההנאש� עשה כ� תו* . שונות בעשרות הזדמנויות

  פעולה ע� הנאש� ג.ג השיחות ביניה� שיתפה במסגרת. תו* שימוש במצלמת המחשב

א, פנתה אליו בבקשות שונות כי יחשו, עצמו בפניה ויבצע מעשי� מיניי� ולעיתי� 

 .שוני�

  שיחות בעלות תוכ� מיני עימהלנהל נהג הנאש� , 14כבת   הינה קטינהג.גכי שידע א,  .2

 , מספר רב של פעמי�ג.ג בהפציר וכ�  בונגע, חש, את איבר מינו בפניהבמהלכ� , בוטה

 ממנה לגעת וכ� ביקש איבר מינה, ובכלל� את חז., לחשו, בפניו חלקי גו, אינטימיי�

 .בה�



 הוא מעוניי� לבצע כי, במספר הזדמנויות, ג.גי� הנאש� בפני במסגרת ההתכתבויות צי .3

בא לי על המשולש של* לרדת " בי� היתר, עד שתגיע לסיפוקה באומרובה מי� אוראלי 

הייתי מת לרדת ל* ולענג אות* עד ....הייתי מוכ� להיות מתחתיי* ולרדת ל*...ל*

 ".שתגיעי לאורגזמות מרובות

  כי תצטל� ג.גביקש הנאש� מ, במועד שאינו יודע במדוייק למאשימה, 8.11.2014ביו�  .4

 במהל* השיחה חקר אותה, כמו כ�.  פניהמבלי שיראו את, כלשונו, "למענו"בעירו� 

. היתה מסכימה לקיי� עימו יחסי מי�יני ושאל. הא� במציאות אודות עברה המ

ליחסי " רק"שאל הנאש� הא� תסכי� , "קטנה בשביל זה"עוד היא  כי ג.גמשהשיבה 

הא� תרצה לצפות בו , ג.גשאל הנאש� את , כמו כ�. מי� אוראליי� הדדיי� ביניה�

 .מקיי� יחסי מי�

נה וכ� הטריד מינית קטינה שטר� במעשיו האמורי� ביצע הנאש� מעשה מגונה בקטי .5

 . שני�15מלאו לה 

 

  :הוראות החיקוק לפיה� מואש� הנאש�  .ב

 .לחוק) ב(349 עבירה לפי סעי, 2מעשה מגונה .1

לחוק ) א)(6)(א(3בצירו, סעי, ) 4)(א(3 2ו) 4)(א(3 עבירה לפי סעי, 2הטרדה מינית .2

 .למניעת הטרדה מינית

 

  

   3 אישו�

  :העובדות  .א

במסגרת פעילות יזומה של משטרת , או בסמו* לכ*, 00:35עה בש, 15.2.2015בתארי*  .1

 ,"תפוז"אתר האינטרנט ב, ד.דל "גלשה רס,  לאיתור עברייני מי� באינטרנטישראל

 "). ספיר: "להל�" (13ספיר "תחת הכינוי 

כגבר , בכזב, תו* שהוא מציג עצמו, אט'אל ספיר והחל להתכתב עימה בצפנה הנאש�  .2

 . בש� אופיר33ב� 

 13בת היא כי , בכזב, שאל הנאש� את ספיר בת כמה היא והלה ענתהח השיחה בפת .3

אותה במהל* " יפתיע"בהמש* שאל. הא� היא אינה חוששת כי מי מבני ביתה . וחצי

 והא� תסכי� להפעיל ,כלשונו, "להתבטא בחופשיות"הא� הוא יכול , שיחת�

 .כדי שיוכל לראות., מצלמה

החלו הנאש� וספיר להתכתב תו* שה� , סמו* לכ* או ב01:26בשעה , בהמש* לכ* .4

כאשר רק פניה של ספיר גלויי� למצלמה " סקייפ"באמצעות תוכנת , � זה בזוצופי

 .חלקית

איי פע� היית מול מישהו "שאל הנאש� את ספיר הא� , במסגרת התכתבות ביניה� .5

 משהשיבה. הא� היא לובשת חזיה,  ובהמש*]הטעות במקור ["במצלמה ללא בגדי�

 וכ�כלשונו , "מסוגלת להרי� חולצה"שאל. הנאש� הא� היא תהיה , ספיר בשלילה

 .כלשונו, מולו" לשבת בתחתו�"א� תהיה מסוגלת 



 ,בהמש*.  מספר פעמי� לראות את איבר מינוהנאש� לספירהציע במהל* השיחה  .6

הפשיל הנאש� את מכנסיו וחש, את איבר מינו בפני ספיר תו* שהוא שואל הא� 

והסביר " למענו"תרי� חולצתה כי ביקש מספיר , בפניה" ישחק איתו "י הואתרצה כ

תו* , הנאש� עשה כאמור". ליראות משהו ממ* ולעשות זאת מול*"הוא מעוניי� כי 

 נשיקות ומחווה באיבר מינו החשו, וכ� מפריח לעבר ספירגע באמצעות ידו שהוא נו

 .באמצעות לשונו ושפתיולעברה תנועות 

איזה שפתיי� יש ל* שבא "על מראה וציי�  לספיר  הנאש�, החמיאבמהל* השיחה .7

והפציר בה לדמות נשיקה ביניה� בהציעו  "בא לי עליי*...דינות ולנשק�לנגוס אות� בע

 ].הטעויות במקור ["...שנתנשק ייחד במצלמה ע� לשו�"

ה גילנות לספיר כי הוא נוהג לשוחח בשיחות וידאו ע� קטינות נוספות בסיפר הנאש�  .8

בהקשר זה שאל . אחת מה� א, התפשטה בפניו וביצעה בעצמה מעשה אוננותוכי 

 ].הטעות במקור" [לילמוד מה לעשות"הנאש� הא� ספיר היתה רוצה 

, כלשונו, "כליל"השיחה  חלונות מס* בתו� השיחה הורה הנאש� לספיר לסגור את .9

 .ת אחרי השיחהבאופ� שלא יאפשר התחק3

החלה ספיר בהתכתבות ע� הנאש� ,  או בסמו* לכ*22:10בשעה , 22.2.2015ביו�  .10

במהל* השיחה . את המצלמההשניי� במהלכה א, הפעילו , "סקייפ"באמצעות תוכנת 

להראות ל* כמו באותו "לחשו, בפני ספיר את איבר מינו באומרו הנאש� ביקש 

בא "וכי " עושה לו חשק"והסביר כי הדבר " ?את היית מסוגלת ליראות לי עוד...?לילה

א, נטל הנאש� , בשלב מסויי�]. הטעות במקור" [לי מול* לעשות זאת את מגרה

 .מרח על איבר מינו ושפש, אותו, משחה

וציי� כי " למענו"בהמש* שב ושאל הנאש� הא� ספיר תסכי� להרי� חולצתה מעט  .11

 . וכי הוא חושק בההוא מעוניי� לנשק.

 ,  בי� היתר, בהמש*.ונ� בפניההנאש� שאל את ספיר מספר פעמי� הא� תסכי� כי יא .12

ביקש. לפעור את פיה בפני המצלמה והסביר כי הוא מוצא גירוי מיני בכ* שהוא 

 . פיהבתו* מדמיי� כי איבר מינו מצוי 

והנחה אותה לא סיפרה אודות שיחותיה� לאיש ספיר במהל* השיחה וידא הנאש� כי  .13

לעורר את חשד� של בני כדי שלא , אפשרות השמע בתוכנת הסקייפשלא להפעיל את 

שוב הורה ,  כמו כ�.בחדר הסמו*,  של ספיר הכוזבעל פי תיאורה, משפחתה הנמצאי�

אחר השיחה באופ� שלא יאפשר התחק3ת חלונית המס* של הנאש� לסגור את 

 . השיחה

ניסה הנאש� לעשות מעשה לש� גירוי או סיפוק מיני בקטינה במעשיו האמורי�  .14

ביצע ניסיו� להטרדה מינית בקטינה שטר�  שני� וכ� הארבעה עשרשטר� מלאו לה 

 .מלאו לה חמש עשרה שני�

  :הוראות החיקוק לפיה� מואש� הנאש�  .ב

 . לחוק25בצירו, סעי,  )3)(א(348 עבירה לפי 2מעשה מגונהניסיו� ל .1

) א)(6)(א(3בצירו, סעי, ) 4)(א(3 2ו) 3)(א(3 עבירה לפי סעי, 2ניסיו� להטרדה מינית .2

 . לחוק25טרדה מינית בצירו, סעי, לחוק למניעת ה

  



  

 

  _______________                                    

  ד"עו, א5ר2                                  איילת רזי� בית  

  )בפועל(' א                                   סג� בכיר   

  י�                                 במחלקה לחקירות שוטר  

  

  

  הודעה לנאש�

א� מתקיי� בו אחד התנאי� לזכאות נאש� , הנאש� יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי

.1995 2ו "התשנ, לחוק הסניגוריה הציבורית) א(18לייצוג המנויי� בסעי,   

           

  הודעה לבית משפט        

מודיעה בזאת , 1982 2ב "שמהת, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדי� הפלילי ' א15 2 ו 15בהתא� לסעי, 

  .המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל
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