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 כדלקמן: ההנאשם מואשם בז

 חלק כללי

במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, עובר למעצרו, פעל הנאשם באמצעות רשת  .1

במספר אפיקים, ובכלל זה: מכירת מאגרי לקוחות פוטנציאליים לעסקים האינטרנט 

ושירותי קידום אתרים; פרסום הצעות לעבודה מהבית והעסקת עובדים באופן זה 

ת מאגרי לקוחות; וכן משלוח דיוור בעבודות שיווק, פרסום מודעות קידום אתרים ויציר

  שיווקי ופרסומי )"ספאם"( בתפוצה רחבה.  

טלבו כפי שיפורט בהרחבה להלן, במסגרת עיסוקיו המתוארים לעיל של הנאשם הצ .2

"(,  אשר לא הייתה המתלוננים" :)להלן ול.ס. א.ל. , א.ר., דרכיהם של הנאשם ושל ג.ד.

ם בנאשם. המתלוננים, אשר נפגעו מאופן ביניהם כל היכרות מוקדמת טרם להיתקלות

פעילותו של הנאשם, בין אם בקבלת דואר "ספאם" ובין אם ברכישת שירותיו של הנאשם 

מבלי לקבל את התמורה המובטחת לכספם, פתחו, כל אחד בנפרד, בהליכים משפטיים 

 כנגד הנאשם.   

ול נגדו, הגדיר הנאשם , ובזעמו על המתלוננים כי העזו לפע2על רקע המתואר לעיל בסעיף  .3

 "אויביו" ושם לו למטרה לפגוע בהם. -את המתלוננים כ



לשם מימוש מטרתו זו פעל הנאשם באופן שיטתי, מתוחכם וממושך, באמצעות פרסומים  .4

כוזבים ברשת האינטרנט, ותוך שימוש בחשבונות דואר אלקטרוני פיקטיביים, התחזות 

, על מנת אפשרים לעלות על עקבותיולמתלוננים ולאחרים וגלישה בשרתים שאינם מ

, להכפישם, להשפילם, לפגוע בשמם הטוב, בפרנסתם ובשגרת חייהם, הכל, בין היתר

 כמפורט להלן.

 החלק הכללי הינו חלק בלתי נפרד מעובדות כתב האישום. .5

 

  אישום ראשון

 העובדות א.

בבניית קידום , העוסק בצילום וכן ג.ד. , נוצר קשר בין הנאשם ל2014בחודש נובמבר  .1

בדיוור אלקטרוני לרכוש את ג.ד. על רקע הצעה שקיבל  ... ( :אתרים באינטרנט )להלן

 .קידום אתריםשירותיו של הנאשם לצורך 

ג.ד. העביר  30.12.14תמורת שירותיו וביום ₪  1,000ישלם לנאשם ג.ד. השניים הסכימו כי  .2

סיפק הנאשם לא היה בהתאם סבר כי השירות שג.ד. את התשלום האמור. ואולם, מאחר ו

למוסכם, ביקש מהנאשם שיספק את השירות כנדרש ומשלא קבלו, ביקש כי הנאשם ישיב 

 לו את כספו. 

  2.11.15ביום ג.ד. את כספו, הגיש נגדו ג.ד. לאחר דין ודברים, ומשסירב הנאשם להשיב ל .3

 תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, דבר אשר עורר את חמתו של הנאשם. 

 :ועובר למעצרו )להלן באישום זה 2015נובמבר מ, ניהל הנאשם, החל ג.ד. בכעסו על  .4

 כמפורט להלן. הנאשם עשה כן ומשפחתו,ג.ד. "(, מסע הטרדות והכפשות כנגד התקופה"

, il.comgildorfoucus@gmaובהן יביות, תוך שימוש במספר כתובות מייל פיקט

roeeshahar22@gmail.com, dagnitziv2141@gmail.com ,gildordor@walla.comבמטרה , 

 להסוות את זהותו ושיוכו למעשים: 

מספר רב של ך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם במהל .א

ג.ד.  –שכותרתם "זהירות נוכל ג.ד. , להעלאת פרסומים בגנות מקצועיותו של פעמים

דור" או "זהירות עוקץ" במספר רב של פורומים ברשת האינטרנט, בין היתר בפורומים 

יוטיוב". בפרסומים האמורים, תיאר של העיר מודיעין, מקום מגוריו, וכן באתר "

ורמאי שאינו מספק תמורה עבור התשלום שגובה, ואף כנוכל, גנב ג.ד. הנאשם את 

. ג.ד. בחלק מן המקרים הציג הנאשם טענות כוזבות לפיהן נפל קורבן למרמה מצד 

מספר הטלפון, מספר תעודת הזהות וכתובות הנאשם כלל בפרסומים האמורים את 

, להטרידו ולהביא להטרדתו ג.ד. . הנאשם עשה כל זאת במטרה לפגוע ב ג.ד.המייל של 

 בידי אחרים.

הנאשם, באופן שאינו ידוע במדויק שלח במהלך התקופה במספר מקרים  כמו כן,  .ב

( לעיל בדואר אלקטרוני א)4נוסח הפרסומים המתוארים בסעיף את למאשימה, 

, ג.ד. ,  כל זאת במטרה לפגוע בג.ד. , ובין היתר לחלק מלקוחותיו של בתפוצה רחבה

 להטרידו ולהביא להטרדתו בידי אחרים.
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, פעל הנאשם, באופן שאינו ידוע ג.ד. במהלך התקופה, במטרה להביא להטרדתו של  .ג

רבים אתרי דיוור בג.ד. במדויק למאשימה, לפרסום שמו ופרטיו האישיים של 

)"ספאם"( לחשבון  רבותהמציעים שירותים שונים, באופן שהביא למשלוח פניות 

 .ג.ד. הדואר האלקטרוני של 

במהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם לפרסום מודעות  .ד

, הכוללות את מספר הטלפון הנייד שלו ומספר הטלפון ג.ד. דרושים לעבודה מטעמו של 

, להטרידו ג.ד. בביתו  במגוון פורומים ולוחות מודעות באינטרנט, וזאת במטרה לפגוע ב

 ולהביא להטרדתו בידי אחרים.

, צו זמני למניעת הטרדה מאיימת ג.ד. הוצא, לבקשת  13.6.16לאור המתואר לעיל, ביום  .5

 "( האוסר על הנאשם, בין היתר:הצו" -)להלן

 או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת.יו בכל דרך ובכל מקום, לאיים עלג.ד. להטריד את  .א

 ר, בין במישרין ובין בעקיפין.כל קשג.ד. ליצור עם  .ב

  ונגדו.ג.ד. באינטרנט ולפרסם דברים בשם ג.ד. להתחזות ל .ג

, בהסכמת הנאשם שהוגשה 21.12.16הוארך הצו למשך שישה חודשים, וביום  20.7.16ביום  .6

לבית המשפט בכתב, הוארך תוקפו של הצו למשך שישה חודשים נוספים. חרף האמור, לא 

, במספר רב מאד של 21.12.16חדל הנאשם ממעשיו ואף המשיך ביתר שאת לאחר יום 

, זאת בניגוד ג.ד. לעיל כנגד  4המתוארים בסעיף הזדמנויות, לפעול להעלאת הפרסומים 

 לצו.   

להתמודד עם אינספור הטרדות טלפוניות אשר פגעו ג.ד. כתוצאה ממעשיו של הנאשם נאלץ  .7

פגיעה חמורה הן באיכות חייו והן בעסקיו; הפגיעה במוניטין המקצועי שלו ובשמו הטוב 

קיו ובפרנסתו. בני משפחתו הובילו לירידה משמעותית במספר הלקוחות ולפגיעה בעס

נאלצו להתמודד עם ההכפשות וההשמצות אשר הופצו ברחבי הרשת כנגד אבי המשפחה, 

להשקיע את מירב תשומת הלב והמשאבים במאבק ג.ד. ובמהלך השנתיים שחלפו נאלץ 

 בהשלכות של הפרסומים, חלף השקעה במשפחתו ובעסקיו. 

גע הנאשם, הן בעצמו והן באמצעות אחרים, ( פד)-)א(4במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים  .8

 בכך שהטריד אותו הטרדה אחרת.ג.ד. בפרטיותו של 

( העביר הנאשם לאחר מידע כוזב באמצעות ד)-(ב)4 במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים .9

 .מחשב

( השתמש הנאשם במתקן בזק באופן שיש בו כדי א)4במעשיו המתוארים לעיל בסעיף  .10

 ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין.לפגוע, להפחיד, להטריד, 

ועד לתום התקופה הפר  21.12.16( החל מיום ד)-)א(4במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים  .11

הנאשם הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של 

 אדם אחר מפני המפר.

 

 

 

 



 

 ת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:והורא ב.

 1981 –לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  5( בצירוף סעיף 1)2עבירה לפי סעיף  – פגיעה בפרטיות .1

 -)להלן 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז3)ג()29בצירוף סעיף "( חוק הגנת הפרטיות" -)להלן

 עבירות(.ריבוי ) "(חוק העונשין"

 יבויר) 1995-( לחוק המחשבים, התשנ"ה1)א()3עבירה לפי סעיף  – מידע כוזב או פלט כוזב .2

 עבירות(

 עבירות(.ריבוי )ב( לחוק העונשין )287עבירה לפי סעיף  – הפרת הוראה חוקית .3

לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  30עבירה לפי סעיף  –הטרדה באמצעות מתקן בזק  .4

 .)ריבוי עבירות( 1982 –תשמ"ב 

 

 

 שניאישום  

 העובדות א.

, בתגובה למודעת דרושים שפרסם הנאשם באינטרנט בה הציע 2015במהלך חודש אוגוסט  .1

( אל הנאשם ובהמשך, במהלך חודש ...  :)להלן א.ר. עבודה טלפונית מהבית, פנתה 

 ספטמבר, החלה לעבוד עבורו.

להפסיק את עבודתה אולם השניים נותרו בקשר באמצעות א.ר. לאחר כשבועיים החליטה  .2

כי תפגש עמו וכי א.ר. על  יישום "ווטסאפ". בשלב מסוים החל הנאשם ללחוץהטלפון וה

, אשר לא הייתה מעוניינת בכך, ביקשה, א.ר. הקשר ביניהם יהיה בעל אופי מיני ורומנטי. 

 לאחר חודשים ספורים, לנתק את הקשר ביניהם, דבר אשר עורר את חמתו של הנאשם.

 :ועובר למעצרו )להלן באישום זה 2016 ניהל הנאשם, החל מראשיתא.ר. בכעסו על  .3

תוך שימוש  הנאשם עשה כן , כמפורט להלןא.ר. "(, מסע הטרדות והכפשות כנגד התקופה"

, annie.ros32@gmail.com במספר כתובות מייל פיקטיביות, ובהן

veryrichman28@gmail.com ,annierose29@walla.co.il,  workonline25215@gmail.com

 במטרה להסוות את זהותו ושיוכו למעשים 

, , פעל הנאשםחוזר ונשנהשל הזדמנויות, ובאופן מאד במהלך התקופה, במספר רב  .א

להעלאת פרסומים במספר רב של אתרים  באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה,

המציעים שירותי מין בתשלום, וכן באתר "יוטיוב" ובאתרי "צ'אטים", המציגים את 

הפרסומים פעל הנאשם לצירוף מבחלק בכזב כמי שמציעה שירותי מין בתשלום. א.ר. 

ה בידי תולהביא להטרדא.ר. . הנאשם עשה כן במטרה להטריד את א.ר. תמונתה של 

 אחרים.

תחת א.ר. בין היתר פעל הנאשם באתר "טוטאל צ'אט" לפרסום  מספר הטלפון של  .ב

תתקשר אליי מאמי אני חרמנית ", ובליווי הכיתוב "פוןל חמהכינויים כדוגמת: "

באתר "וורדפרס" א.ר. פעל הנאשם לפרסום תמונתה של  6.7.17. ביום "א.ר. , לסקס

רוזנברג, א.ר. היי קוראים לי ולצידה הכיתוב, הכולל את שמה וכתובתה המלאים: "

בבוקר, אתה מוזמן להגיע אני עושה סקס מפנק ומציצה  6בערב עד  6אני מקבלת מ 
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לשעה שלמה, אני גרה ברחוב .... אין לי שירות טלפוני בגלל שמתקשרים ₪  200ב

; באתר "טוטה" פעל הנאשם לפרסום ומבלבלים תמוח יותר מדי, תגיע מחכה לך"

וכתובת המייל שלה: א.ר. ולצידה הכיתוב, הכולל את שמה המלא של א.ר. תמונתה של 

ענק! טבעי! אוהבת גם אנאלי היי אני בלונדינית חושנית ומפנקת, בעלת חזה "

מקבלת בבאר שבע או באזור המרכז ... אם אתה רוצה לקבוע פגישה או לראות עוד 

 ". תמונות תשלח לי הודעה

במהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל רבות הזדמנויות בכמו כן,  .ג

ובהם הצעות הנאשם למשלוח הודעות דואר אלקטרוני לנמענים שונים באופן אקראי 

 2.1.17. כך למשל נשלחה ביום א.ר. למתן שירותי מין בתשלום, כביכול בשמה של 

א.ר. ולצידה הכיתוב, הכולל את מספר הטלפון של א.ר. הודעה לאחר ובה תמונתה של 

רוזנברג, אני בלונדינית עם חזה גדול, חרמנית וסקסית. יש תחת א.ר. הי אני : "

ס. אני מצרפת תמונה שלי, אם בא לך תתקשר אליי סקסי וחטוב ואני חולה על סק

 מאמי...".

 רבות הטרדותמא.ר. ( סבלה ג)-)א(3כתוצאה מן הפרסומים המתוארים לעיל בסעיף  .ד

בדמות הודעות דואר אלקטרוני, שיחות טלפון והודעות כתובות בכל שעות היום 

והלילה שהופנו אליה על ידי אנשים שזהותם אינם ידועה למאשימה אשר ביקשו לממש 

 . א.ר. את ההצעות המיניות שפורסמו כביכול בשמה של 

מודעות במהלך התקופה, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם לפרסום  .ה

"דרושים לעבודה" פיקטיביות הנושאות את שמה ואת כתובת המייל הפיקטיבית 

annie.ros32@gmail.com,  אותה יצר הנאשם במספר רב של פורומים ולוחות מודעות

א.ר. באינטרנט. הנאשם עשה כן במטרה להציג ברחבי האינטרנט מצג שווא לפיו 

, אשר ר.ש. בידי אחרים.  מתלוננתהמחפשת עובדים, זאת בכדי להביא לידי הטרדת 

נענה לאחת מן המודעות, קיבל מהנאשם באמצעות כתובת המייל הפיקטיבית, חוזה 

, אותה הציג בכזב כמנכ"לית חברת "גיוס א.ר. עבודה הנושא את פרטיה המלאים של 

, להטריד א.ר. " וכמעסיקה פוטנציאלית. הנאשם עשה כן במטרה לפגוע ב... א.ר. 

 רדתה בידי אחרים.ולהביא להט

רבות הזדמנויות בבמהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם  .ו

המציעה את שירותיה א.ר. ובאופן חוזר ונשנה לפרסום מודעה כוזבת מטעמה של 

כמטפלת לילדים. במודעה, אשר פורסמה במספר פורומים באינטרנט ואף נשלחה 

, כתובתה, מספר א.ר. פיעים שמה המלא של בדואר אלקטרוני בתפוצה רחבה, מו

הטלפון שלה, מספר תעודת הזהות שלה ופרטי חשבון הבנק שלה, ובסופה דרישה 

בחשבון ביטקוין. כל זאת, ₪  20מהמעוניינים בהסרה מרשימת התפוצה להפקיד 

 , להטרידה ולהביא להטרדתה בידי אחרים. א.ר. במטרה לפגוע ב

במהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק  ,בהמשך המתואר לעיל בס"ק )ה( .ז

, להעלאת חוזר ונשנהובאופן  הנאשם במספר רב של הזדמנויותלמאשימה, פעל 

במספר רב של פורומים ברשת  ת"שכותרתם "זהירות נוכלא.ר. בגנותה של פרסומים 

מספר תעודת הזהות ובפרסומים האמורים, הכוללים את מספר הטלפון   .האינטרנט

היא נוכלת הגובה תשלום מראש עבור שירותי א.ר. מציין הנאשם בכזב כי , א.ר. של 



שמרטפות נעלמת מבלי לספקם, ואף מציע האפשרות להצטרף לקבוצה המתגבשת 

, להטרידה ולהביא א.ר. כביכול לצורך הגשת תביעה כנגדה. כל זאת, במטרה לפגוע ב

 להטרדתה בידי אחרים.

לו לרשת האינטרנט פרסומים רבים על ידי בעקבות המתואר לעיל בס"ק )ו( הוע .ח

אזרחים אשר זעמו על קבלת המודעה האמורה לתיבות הדואר האלקטרוני שלהם שוב 

, דנו באפשרות להגיש נגדה תביעה ואף נעשו פניות א.ר. ושוב, ובתגובה השמיצו את 

 בעניין למשטרת ישראל. כמו כן, הופצו שוב ושוב הפרסומים המתוארים בס"ק )ז( אשר

 הנאשם דאג להעלאתם לרשת האינטרנט.

 

מאינספור הטרדות טלפוניות שגרמו, בין היתר א.ר. כתוצאה ממעשיו של הנאשם סבלה  .4

נאלצה להתמודד פגיעה בשמה הטוב כאשר חיפוש א.ר. לחוסר שינה ולפגיעה בעבודתה. 

שמה במנועי החיפוש ברשת האינטרנט מעלה פרסומים המתארים אותה כמי שנותנת 

תי מין וכן כנוכלת, דבר שהשפיע משמעותית על יכולתה להתקבל לעבודה. כן נאלצה שירו

להשקיע משאבים רבים במאבק מתמיד בהסרת הפרסומים וסבלה ממצוקה פיזית א.ר. 

 ונפשית.

פגע הנאשם, הן בעצמו והן באמצעות אחרים,  (ח)3-)א(3במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים  .5

 אותה הטרדה אחרת. בכך שהטרידא.ר. בפרטיותה של 

בכך שפרסם א.ר. )ג( פגע הנאשם בפרטיותה של 3-)א(3במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים  .6

 את תצלומה ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילה או לבזותה.

( העביר הנאשם לאחר מידע כוזב באמצעות ז)3-)א(3במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים  .7

 מחשב.

 

 מואשם הנאשם: ת החיקוק לפיהוהורא ב.

 לחוק הגנת הפרטיות 5( בצירוף סעיף 4)2 (,1)2לפי סעיפים  ירותעב –פגיעה בפרטיות  .1

 (ריבוי עבירות) ( לחוק העונשין3)ג()29בצירוף סעיף 

לחוק למניעת )א( 5יף בצירוף סע( 5)א()3וסעיף א( 5)א()3עבירה לפי סעיף  –הטרדה מינית .2

 עבירות( ריבוי) 1998 -הטרדה מינית, התשנ"ח

ריבוי ) 1995-( לחוק המחשבים, התשנ"ה1)א()3עבירה לפי סעיף  – מידע כוזב או פלט כוזב .3

 עבירות(

 

 

 שלישי אישום 

 העובדות א.

"(, א.ל. " :, עורך דין במקצועו )להלןא.ל. במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה קיבל  .1

רשימות תפוצה של כתובות לתיבת הדואר האלקטרוני שלו דיוור שיווקי המציע מכירת 

 דואר אלקטרוני )"דואר זבל" או "ספאם"(, אשר נשלח על ידי הנאשם.



כנגד הנאשם  א.ל. כתוצאה מקבלת דיוור זה, הגיש  א.ל. לאור האמור, והמטרד שנגרם ל .2

תביעה בבית משפט לתביעות קטנות ותביעתו התקבלה, דבר  2017במחצית הראשונה של 

 אשר עורר את חמתו של הנאשם. 

 :ועובר למעצרו )להלן באישום זה 2016ניהל הנאשם, החל ביוני  א.ל. בכעסו על  .3

 פיקטיביות, ובהן, תוך שימוש במספר כתובות מייל א.ל. "(, מסע הטרדות כנגד התקופה"

ofirlevlaw@gmail.com ,lawofirkelev@walla.co.il ,ofirkelev23@walla.co.il ,

 arabguy214@gmail.com :על מנת להסוות את זהותו ושיוכו למעשים ובכלל זה 

פעל הנאשם במהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, הזדמנויות  במספר .א

במספר אתרי "צ'אטים" תחת כינויים כדוגמת:  א.ל. לפרסום מספר הטלפון של 

תשלח לי ווצאפ מאמי אני " ובליווי הכיתוב "לטלפוןרטובה ", "רטובה לפינוק בפון"

. כמו כן פעל הנאשם ליצירת פרופיל פיקטיבי באתר וורדפרס בשם "ספיר פון", "חמה

לצד מודעה המציעה שירותי מין על ידי  א.ל. ובמסגרתו פרסם את מספר הטלפון של 

רבות תובות שיחות טלפון והודעות כב א.ל. בחורה המכונה ספיר. כתוצאה מכך סבל 

בשעות היום והלילה על ידי אנשים שביקשו לממש את ההצעות המיניות כביכול 

 שפורסמו.

במהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם להעלאת פרסומים  .ב

 –, "רמאי ונוכל "לב א.ל. מעורך דין שכותרתם "זהירות  א.ל. בגנות מקצועיותו של 

וכן ים ברשת האינטרנט עוקץ" במספר רב של פורוממזהירות או " לב", א.ל. עו"ד 

עודת באתר "יו טיוב". בפרסומים האמורים, הכוללים את מספר הטלפון, מספר ת

 א.ל. , מוזהר הציבור מפני התקשרות עסקית עם א.ל. הזהות וכתובות המייל של 

הם לחובות שמציע עזרה לבעלי חובות אך גורם ל שקרןהמתואר כמי שהוא נוכל, גנב ו

הנאשם עשה כן ביודעו כי תוכן הפרסום האמור אינו מבוסס ובמטרה . גדולים יותר

 , להטרידו ולהביא להטרדתו בידי אחרים.א.ל. לפגוע ב

למשלוח נוסח הפרסומים רבות הזדמנויות בכמו כן, פעל הנאשם במהלך התקופה  .ג

)ב( לעיל בדואר אלקטרוני בתפוצה רחבה, ובכלל זה קיבלו את 4המתוארים בסעיף 

ומעורכי הדין שהוא מכיר במסגרת עבודתו. הנאשם  א.ל. הפרסומים חלק ממכריו של 

 , להטרידו ולהביא להטרדתו בידי אחרים.א.ל. עשה כן במטרה לפגוע ב

ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם לפרסום שמו  עוד במהלך התקופה, באופן שאינו .ד

באתרי דיוור רבים המציעים שירותים שונים, באופן שהביא  א.ל. ופרטיו האישיים של 

זאת במטרה  .א.ל. )"ספאם"( לחשבון הדואר האלקטרוני של רבות למשלוח פניות 

 , להטרידו ולהביא להטרדתו בידי אחרים.א.ל. לפגוע ב

ן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם לפרסום מודעות במהלך התקופה, באופ .ה

, הכוללות את מספר הטלפון הנייד שלו ומספר הטלפון א.ל. דרושים מטעמו של 

, א.ל. במשרדו  במגוון פורומים ולוחות מודעות באינטרנט. זאת במטרה לפגוע ב

 להטרידו ולהביא להטרדתו בידי אחרים.

, פעל הנאשם, באופן 2017ועד לאמצע חודש נובמבר  7.6.17במהלך התקופה, החל מיום  .ו

באיומים באמצעות הודעות דואר  א.ל. שאינו ידוע במדויק למאשימה, לסחוט את 

mailto:ofirlevlaw@gmail.com
mailto:lawofirkelev@walla.co.il
mailto:ofirkelev23@walla.co.il
mailto:arabguy214@gmail.com


"(. במסגרת הודעות הסחיטה נדרש הסחיטההודעות " -אלקטרוני שנשלחו אליו )להלן

גרם לו יום, שאם לא כן יי 30לחשבון ביטקוין בתוך ₪  15,000בתחילה לשלם  א.ל. 

אישר  50,000-"נזק בלתי יתואר", וכן הובהר כי כבר בימים הקרובים יישלח מייל ל

לב. משלא הועבר תשלום הסכום המבוקש נשלחה הודעה  א.ל. שיפרט להם מי זה עו"ד 

רק בלילה הזה אלפי פלסטינים וערביי חמאס קיבלו מייל עם תמונה שלך שלשונה: "

לרצוח אותך או לגרום לפיגוע דקירה  –... המטרה ופרטים מלאים כולל הכתובות שלך 

במקום שסתם ערבים ידקרו מישהו אז עדיף שידקרו בן זונה נאצי כמוך ויהרגו 

". כמו כן, במסגרת זו פעל הנאשם למשלוח מייל הכולל את כל פרטיו האישיים אותך...

! לכל השהידים והמוסלמים שאכפת להם ממסגד אלאקצאותוכנו " א.ל. של 

הישראלי הזה מחלל את מסגד אלאקצא! ... צריך לחסל את הישראלי היהודי הזה 

 ".    שמזלזל באסלאם ומחלל אותו...

להתמודד עם אינספור הטרדות טלפוניות אשר  א.ל. כתוצאה ממעשיו של הנאשם נאלץ  .4

ב פגעו הן באיכות חייו והן בפעילותו העסקית; הפגיעה במוניטין המקצועי שלו ובשמו הטו

 א.ל. הלקוחות ולפגיעה בעסקיו ובפרנסתו; וכן נאלץ הובילו לירידה משמעותית במספר 

  עם הפצת ההכפשות נגדו בקרב בני משפחתו ועמיתיו למקצוע. א.ל. להתמודד 

פגע הנאשם, הן בעצמו והן באמצעות אחרים,  (ה)3-)א(3במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים  .5

 תו הטרדה אחרת.בכך שהטריד או א.ל. בפרטיותו של 

( איים הנאשם על אדם בכתב בפגיעה שלא כדין בגופו, ו)3במעשיו המתוארים לעיל בסעיף  .6

בשמו הטוב או בצנעת הפרט שלו, או הטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את 

 האדם לעשות מעשה. 

 

 ת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:והורא ב.

בצירוף סעיף לחוק הגנת הפרטיות,  5( בצירוף סעיף 1)2עבירה לפי סעיף  – פגיעה בפרטיות .1

 עבירות( ריבוי) ( לחוק העונשין3)ג()29

 )מספר עבירות(. רישא לחוק העונשין 428לפי סעיף  עבירה – סחיטה באיומים .2

 

 

  

 רביעי אישום 

 העובדות א.

"(, לתיבת הדואר ל.ס. " :)להלן ל.ס. במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה קיבל  .1

האלקטרוני שלו דיוור שיווקי המציע מכירת רשימות תפוצה של כתובות דואר אלקטרוני 

 )"דואר זבל" או "ספאם"(, אשר נשלח על ידי הנאשם.

כנגד הנאשם  ל.ס. כתוצאה מקבלת דיוור זה, הגיש  ל.ס. לאור האמור, והמטרד שנגרם ל .2

תו התקבלה, דבר אשר עורר את חמתו של תביעה בבית משפט לתביעות קטנות ותביע

 הנאשם. 



ועובר למעצרו )להלן באישום  2017פעל הנאשם, מחודש מרץ  ל.ס. בכעסו של הנאשם על  .3

"(, תוך שימוש במספר כתובות מייל פיקטיביות בכדי להסוות את זהותו, על התקופה" :זה

 ולהטרידו, ובכלל זה:  ל.ס. מנת לפגוע ב

פעל באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, במספר הזדמנויות, במהלך התקופה,  .א

במספר אתרי "צ'אטים" המשמשים את  ל.ס. הנאשם לפרסום מספר הטלפון של 

מספרי הטלפון פורסמו תחת כינויים  , ליצירת קשרים מיניים.המשתתפים, בין היתר

 .חרמנית" תתקשר אליי מאמי אני", ובליווי הכיתוב "רטובה לפינוק בפוןכדוגמת: "

במהלך התקופה, באופן שאינו ידוע במדויק למאשימה, פעל הנאשם לפרסום מודעות  .ב

"דרושים לעבודה" פיקטיביות הנושאות את שמו וכתובת מייל פיקטיבית 

lironsekler2@gmail.com ים "( במספר רב של פורומהכתובת הפיקטיבית" -)להלן

ולוחות מודעות באינטרנט. הנאשם עשה כן במטרה להציג ברחבי האינטרנט מצג שווא 

 בידי אחרים. ל.ס. מחפש עובדים, זאת בכדי להביא לידי הטרדת  ל.ס. לפיו 

, מ.ג. בהמשך למתואר בס"ק )ב( לעיל, מספר אנשים נענו למודעות הדרושים, ביניהם  .ג

אותו  ל.ס. נושא את פרטיו המלאים של אשר הנאשם פעל להחתימה על חוזה עבודה ה

, ר.פ. ג'וב" וכמעסיק הפוטנציאלי. כמו כן  ...  ל.ס. הציג הנאשם בכזב כמנכ"ל חברת "

, החלה לעבוד בהתאם להנחיות שקיבלה ל.ס. אשר, בחשבה כי היא מועסקת על ידי 

ודרשה את  ל.ס. באמצעות הכתובת הפיקטיבית, ומשלא קיבלה תשלום פנתה בכתב ל

 שכרה. 

, פעל הנאשם, באופן שאינו ל.ס. עוד במהלך התקופה, במטרה להביא להטרדתו של  .ד

באתרי דיוור רבים  ל.ס. ידוע במדויק למאשימה, לפרסום שמו ופרטיו האישיים של 

מבתי  רבות שיחות טלפוןממ ל.ס. המציעים שירותים שונים. כתוצאה מן הפרסום סבל 

 העסק בהם נרשמו פרטיו.

להתמודד עם הטרדות טלפוניות אשר פגעו  ל.ס. כתוצאה ממעשיו של הנאשם נאלץ  .4

באיכות חייו; מודעות הדרושים שפורסמו בשמו ויצרו את הרושם כי הוא עוסק לכאורה 

בתחום הנדל"ן, והוא נאלץ להשקיע שעות רבות, חלף  ל.ס. בגיוס כח אדם פגעו בעסקיו של 

 מודדות עם השלכותיהם.שעות עבודה, בהסרת הפרסומים ובהת

, הן בעצמו והן באמצעות אחרים, ל.ס. במעשיו המתוארים לעיל פגע הנאשם בפרטיותו של  .5

 בכך שהטריד אותו הטרדה אחרת וכן העביר הנאשם לאחר מידע כוזב באמצעות מחשב.

 

 ת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:והורא ב.

בצירוף סעיף  לחוק הגנת הפרטיות 5( בצירוף סעיף 1)2עבירה לפי סעיף  – פגיעה בפרטיות .1

 .)ריבוי עבירות( ( לחוק העונשין3)ג()29

)ריבוי  1995-( לחוק המחשבים, התשנ"ה1)א()3עבירה לפי סעיף  – מידע כוזב או פלט כוזב .2

 עבירות(.
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 )בצירוף תיקים( אישום חמישי

 העובדות א.

 לייעוץ וניהול עמותות וארגונים. ב.ג. הינו בעליה של חברה .1

, קיבל ב.ג .הצעה בדיוור אלקטרוני 1.2.17במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, עובר ליום  .2

לרכוש מן הנאשם, אשר הציג עצמו בכזב בשם "ליאור", מאגר מידע ובו כתובות דואר 

 "(.המאגראלקטרוני של עמותות ושל לקוחות פוטנציאליים )להלן: "

. הביע עניין ברכישת המאגר ביקש ממנו הנאשם, לצורך השלמת העסקה, כי לאחר שב.ג .3

לחשבון בבנק הדואר המצוי בבעלותו, תוך שהנאשם מציג בכזב ₪  290יעביר תשלום בסך 

 כי חברת "אינטרנט וורלד" היא המוטב לחשבון.

ספר בעבור התשלום שביצע ב.ג. הפיק עבורו הנאשם חשבונית מזויפת, הנושאת את שמה ומ .4

הח.פ של חברת "אשנב לאינטרנט", הנמצאת בבעלותו של עופר גיסין ואין בינה ובין 

כל אפשרות לאתר את  .כל זאת עשה הנאשם במטרה להונות ולמנוע מב.גהנאשם דבר. 

 הנאשם ביחס לשירות שרכש שממנו.

אל לאחר שקיבל ב.ג. מהנאשם את המאגר התגלע סכסוך עסקי בין השניים, בעטיו פנה ב.ג.  .5

הנאשם. לאחר מספר שיחות טלפוניות בין השניים חדל הנאשם מלהשיב לב.ג., ולנוכח 

 הפרטים הכוזבים שמסר הנאשם לא עלה בידיו של ב.ג. לאתרו.

במעשיו המתוארים לעיל זייף הנאשם מסמך בכוונה לקבל דבר, קיבל דבר במרמה והגיש  .6

 או ניפק מסמך מזויף. 

 

 הנאשם:ת החיקוק לפיה מואשם והורא ב.

 )אמצע( לחוק העונשין. 418עבירה לפי סעיף  – בכוונה לקבל דבר זיוף .1

 לחוק העונשין. 415לפי סעיף עבירה  – קבלת דבר במרמה .2

 לחוק העונשין. 420עבירה לפי סעיף  – שימוש במסמך מזויף .3

 

 

 

 

 

 

 כהן עמרי

 סגן בכיר בפרקליטות מחוז ירושלים )פלילי(

  

                                                                                                            

                                                                                                    

 תשע"חה ט"ז בסיוון, ירושלים

  2018 במאי 30   

 

 , מחלק סייבר 544104/2016; פל"א 4851/17 ''יפמ


