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  כתב אישום 

  
  : הנאשם מואשם בזאת כדלקמן

  :  העובדות  .א

  

  בינו   .")המתלוננת(להלן: "...1999  ילידת.א  א  הקטינה  משפחתשכן של    , היה הנאשם2015  בשנת . 1

 קשרי ידידות.    המתלוננת היו משפחתבין ל

  הגיעו,  למאשימה  במדויק  ידועים  שאינם  במועדים,  2015  שנת  במהלך   הזדמנויות  במספר . 2

משפחתה ו  המתלוננת "  2000....יליד    ב.ב  קרוב  משפחה(להלן:  הדירה  קרוב  את  לנקות     של ") 

 . תשלום  תמורת, .... ברחוב הנאשם, 

עובר לחודש יוני    במועד . 3 או בסמוך לכך,    2015שאינו ידוע במדויק למאשימה, כשלושה חודשים 

הנאשם את המתלוננת    הזמין ,  של הנאשם  בדירה   קרוב המשפחהו  המתלוננת  של  שהותם   במהלך

המשפחהו "  פורנוגרפי   בסרט  לצפות  קרוב    הדירה   בגג  המוקמת   ישיבה   בפינת")  הסרט(להלן: 

 ").הסלון(להלן: "

  שתו   והם כוסות משקה אלכוהוליים     קרוב המשפחהבסלון סיפק הנאשם למתלוננת ול  בהיותם  . 4

 מספר כוסות בהן משקה אלכוהולי. 



את    נישק,  בסרט  הצפייה  במהלך . 5 חלקו    בחוזקה  ומצץ  צווארה  לאורך  המתלוננתהנאשם  את 

  החופשית   בהסכמתה  שלא  כן  עשה  הנאשם.  עליו  מציצה   סימן  הותיר   כי   עדהעליון של החזה שלה,  

   .מיני וסיפוק גירוי לשםו המתלוננת של

הלכה    ,השינה  לחדר  המתלוננת  את  הזמין  הנאשםמסוים,    בשלב . 6 והיא  משהו  לה  להראות  כדי 

  החדר   את   לעזוב  ביקשה  בתגובה  המתלוננת,  ויברטוראיתו לחדר השינה, שם הראה לה הנאשם  

  רגליה   את  וריתק  המיטה  על  אותה  הטיח,  בחוזקה  בה   אחז  הנאשם  ,מהחדר  לצאת  ומשפנתה

 . רגליו באמצעות למיטה

לאיבר מינה    להחדיר  וניסה  ותחתוניה  חצאיתהמ המתלוננת    אתהפשיט    הנאשםלאחר מכן,    מיד . 7

. הנאשם פיסק  את רגליה בחוזקה כדי לא לאפשר לו  הצמידה   בתגובהוהמתלוננת    אצבעותיו  את

ח את אצבעותיו ומשהצליחה המתלוננת  ו בכ   מינה  לאיבר  והחדיראת רגליה באמצעות שתי ידיו  

  מינו  איבר  את  מינה  לאיבר  החדיראותן שוב באמצעות שתי ידיו,    סקלהצמיד שוב את רגליה, פי

  יחדל   כי   בפניו   ותחנוניה  בכיה ,  מעליה  אותו   להדוף  ניסיונותיה   חרף  הבעילה  במעשה   והמשיך 

"תעזוב אותי,    :לישנא  כהאי  בפניו   שהתחננה בתגובה לצעקותיה של המתלוננת    הנאשם.  ממעשיו

רוצה", לא  אני  יכולה,  לא  אני  לי,  כואב  ש  זה  כדי  לשתוק  למתלוננת  משפחתההורה  לא    קרוב 

לצעוק, המשיכה  ומשהמתלוננת  אותם    של   פניה  על  אותה  הניחו   כרית  הנאשם  לקח  ישמע 

עד כי התקשתה לנשום ובמשך כרבע שעה בעל אותה בכח תוך שהוא גורם לה לכאב    ,המתלוננת

 מבכיה. רב ומתעלם  

  הנאשם ,  מהמיטה  לקום  המתלוננת  ניסתה, בו שחרר הנאשם מאחיזתו במתלוננת,  מסוים  בשלב . 8

, אותו הפעיל  ויברטור  מסוג  מין  אביזר לאיבר מינה בכח    החדיר   המיטה  על   בחוזקה   אותה  הטיח 

במהירות גבוהה. בשלב מסוים המתלוננת הבחינה בדם הרב שזב מאיבר מינה והתחננה בצעקות  

  תספר  לא  לה  יניח  שאם  הבטיחה,  להקיא  צריכה  שהיא  לו  אמרה,  אותה   שיעזוב  לנאשם  ובבכי

 והמשיך במעשיו.  המתלוננת של מתחנוניה התעלם הנאשם,  שאירע את אחד לאף

במשך מספר    פעמים  מספר  מינה  לאיבר  אותו  והחדירהנאשם ויברטור גדול יותר    הביאזה,    בשלב . 9

 דקות, תוך שהוא גורם למתלוננת כאב רב וחרף בכיה ותחנוניה כי יחדל. 

המתלוננת    לבכיה  בתגובה  .10 משפחתה  אחרת   לשתוק למתלוננת    הורה   הנאשםשל  ישמע    קרוב 

 לו טראומה.  תָגרםו

  כשהוא   מינה  לאיבר  מינו  איבר  את  והחדיר  בטנה  על  המתלוננת  את  הנאשם  סובבאז,    או

 . מיני לסיפוק הגיע  אשר עד מאחוריה

: "הנה  למתלוננת  ואמר  מינו  איברלאחר המתואר לעיל, הוציא הנאשם קונדום אשר היה על    מיד .11

 .ותחתוניה בגדיהוהשליך עליה את   "ללכת יכולה את  עכשיו?  שלי הגמירה את רואה את

 . והקיאה  אחריו קמה המתלוננת, הסלון   אל ויצא  המיטה מן הנאשם  קם, מכן לאחר בסמוך .12

נגרמו למתלוננת    כתוצאה .13 .  רגליהוב  זרועותיהבבאזור המפשעה,    המטומותממעשיו של הנאשם, 

  במספר   המתלוננת תקופה שמשכה אינו ידוע במדויק למאשימה,    ולאורךמעשי הנאשם,    בעקבות 

  ידיה   את   גילוח  סכין  באמצעות   חתכה,  נפשה  ממכאובי  קשבה  את  להסיט  וכדי  הזדמנויות  של  רב

 ובאחת ההזדמנויות אף אושפזה בבית חולים שלוותה לקבלת טיפול נפשי.  בטנה ואת

, שנים עשרה  שש לה מלאו שטרם בקטינה  מגונים  ומעשים אינוס  מעשי הנאשם  ביצע, אלו  במעשיו .14

 שידל קטינים לשתות משקה משכר. וכן חבלות גרימת תוךו  שלא בהסכמתה החופשית  



 

  החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :  הוראות  .ב

סעיף    עבירה  - )  עבירות  5(  אינוס . 1 סעיף    ) 1(ב)(345לפי  ו1א(  345בנסיבות   סעיף ) 

 "). החוק"(להלן:  1977- ) לחוק העונשין התשל"ז3(ב)(345

 .  לחוק) 1(ב)(345  סעיף נסיבותב) ב(348עבירה לפי סעיף  - מגונה מעשה . 2

  א(א) לחוק.  193 סעיף לפי עבירה - קטין לשתות משקה משכרשידול  . 3

 

  :   התביעה עדי  .ג
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 סופית  איננה העדים רשימת

  סימי יפית דרי, עו"ד             

  סגן בכיר בפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) 

  תשפ"א    ' בחשון ז  ,יפו- תל אביב

  2020באוקטובר  25  
  

  05/00004467/20מספר תיק פרקליטות: 

  מספר תיק חקירה (פל"א):  

 125445/2020סימוכין 

  

  הודעה לנאשם

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

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

  המשפט - הודעה לבית

המאשימה   1982 –א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

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

 אם יורשע בתיק זה. 

 


