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 דינת ישראלמ
 בילנקה.  קד"כ עו"י ב"ע

מאשימהה                              

:ענייןב

 
 – ג ד נ -

 
 דוראד נסימובא
 לאחפ. בד "כ עו"י ב"ע

נאשםה

 

 1 

 2 דין - זרג

 3 עשי הנאשם והסדר הטיעוןמ

 4 טען בפניהן, הנאשם הכיר נשים באתר היכרויות באינטרנט והתייצג בפניהן בכזב בזהויות בדויות

 5איים עליה , טענות כוזבות בכוונה להונות אותן ולקבל מהן כספים וכאשר מי מהן לא השתכנעה

 6 .בפגיעה בה ובבני משפחתה

 7 

 8 והבטיח לה לקבל מענק מן 2007בראשית שנת , הורית-אם חד, .הכיר את ד אישום הראשוןהלפי 

 9. הפקידה ד, אחרשכללו גם התייצגות ל, כביכול, בתמורה לפעולותיו. המוסד לביטוח לאומי

 10כחלוף .  13,500₪-ובהמשך גם סכומים נוספים המסתכמים יחדיו בכ ₪ 3,000בחשבונו סכום של 

 11איים , בתגובה. ספקות באשר לאמיתות טענותיו של הנאשם. הביעה ד, זמן וכאשר לא נעשה דבר

 12 13,500- סכומי כסף נוספים המסתכמים ב2007עליה פעמים רבות וזו הפקידה בראשית אוגוסט 

 13לדירה מטעם משרד השיכון ואפשרותו , כביכול, על בסיס טענות מרמה שלו בעניין זכותה. ₪

 14את . לאחר שכספה אזל הפנתה ד.  5,800₪-הפקידה בחשבונו סכומים המסתכמים ב, לסייע לה

 15שאם לא , לצורך החזרת חובותיה לעיריה ₪ 10,000כדי שיפקיד מכספו סכום של , הנאשם לאביה

 16 . הדירה להירשם על שמהלא תוכל, כן

 17 
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 1במשך , ד-הוא ו, לחץ ואיים גם עליו ובדרך הזו הפקידו בחשבונו ובידיו, כאשר התמהמה האב

 2שב הנאשם , לאחר סירובו של האב להפקיד כספים נוספים.  33,500₪כשבועיים סכום כולל של 

 3 וניסה לסחוט  50,000₪ומאביה סכום כולל של . ד-כולל בפגיעה בחייה וקיבל מ, .ואיים על ד

 4בראשית חודש ספטמבר , ואביה. רק לאחר הגשת תלונה במשטרה על ידי ד. סכומי כסף נוספים

 5 .ניתק הנאשם את הקשר עם השניים, 2007

 6 

 7לפי סעיף , בלת דבר במרמהקעל פי הודאתו בעבירות של , מכוח מעשיו באישום זה הורשע הנאשם

 8, בסחיטה באיומים, נסיון לקבל דבר במרמהב, )החוק: להלן (1977-ז"תשל,  לחוק העונשין415

 9 . לחוק441לפי סעיף , בהתחזות לאדם אחרו,  רישא וסיפא לחוק428לפי סעיפים 

 10 

 11בראשית חודש מאי , הורית-אם חד, מעצבת פנים, .הכיר הנאשם את א, אישום השנילבהתאם 

 12סר לה פרטים מ, כאשר יצרה עימו קשר. לאחר שהציג עצמו באתר ההיכרויות בשם בדוי, 2007

 13 .כוזבים אודות עצמו ואודות יכולתו למצוא לה עבודה ולקוחות

 14 

 15עמידר במחיר ' כי ביכולתו לרכוש עבורה דירה של חב, כולל בעת שהגיע לביתה, בפניה טען

 16הודיע לה כי אין דרך חזרה ונותר בדירתה , כאשר היתה ספקנית באשר לאמינות דבריו. מציאה

 17 . עבורה, כביכול, עבור הדירה שרכש ₪ 60,000 ודרש ממנה סכום של בניגוד לרצונה, במשך הלילה

 18 .שמשכה מחשבונה, סכום זה,  10.5.07ביום , הפקידה בידיו, לאחר שעשה שימוש גם באיומים

 19 

 20 25- ו415לפי סעיפים , סיון לקבל דבר במרמהנעל פי הודאתו בעבירות של , מכוח אלה הורשע

 21 . לחוק441לפי סעיף , התחזות לאחרו סיפא לחוק 428לפי סעיף , חיטה באיומיםס, לחוק

 22 

 23הציג עצמו בטלפון , אישום השלישיבכמפורט , על אותה מתלוננת איים הנאשם גם בהמשך

 24הוא דרש ממנה . כולל באיומים לפגיעה בה ובילדיה, בשלוש זהויות שונות והטרידה פעמים רבות

 25ומסרה , מחמת איומיו, נעתרה לו. א-ה ואת עיסקת רכישת הדיר, כביכול, כדי להסדיר,  80,000₪

 26, כאשר הבהיר לה. מחמת איומיו ₪ 6,000בהמשך מסרה בידיו סכום של . בידו סכום כסף זה

 27כי רכש בעבורה רכב ומתוך חשש מאיומיו מסרה בידו בשלוש הזדמנויות סכום כסף כולל , בכזב

 28במהלך חודש יוני ,  בהמשך,מסרה בידיו, באמצעות איומים אחרים בזהות בדויה.  123,000₪של 

 29 .  242,380₪-סכום כולל של כ, באישום זה, סכומי כסף נוספים ובסך הכל העבירה לו, 2007
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 1חיטה באיומים והתחזות ס, סיון לקבל דבר במרמהנגם כאן הורשע על פי הודאתו בעבירות של 

 2 .כאדם אחר

 3 

 4הוא הציג . 2006אפריל הכיר באמצעות האתר באינטרנט בראשית . את ב, אישום הרביעיהפי ל

 5כי יוכל לרכוש בעבורה דירה במחיר , במרמה, עצמו כאחיין של המיליארדר רומן אברמוביץ וטען

 6, כאשר טען בפניה.  24,000₪על בסיס טענות אלה מסרה לידיו .  דולר5,000אם תפקיד בידו , מוזל

 7 ₪ 25,000מסרה בידו , סףכי חבריו יוכלו לסייע לה בזירוז הליכי הגט שלה ברבנות ודרש סכום נו

 8וביצוע עסקאות , של דירתה, כביכול,  כך ניסה לקבל ממנה גם כספים בעבור שיפוץ. 10.4.06ביום 

 9כדי . כולל של המיליארדר אברמוביץ ועורך דין, תוך התייצגות בזהויות אחרות, ן שונות"נדל

 10 על בסיס טענות 25.4.06מסרה בידיו ביום , של אביו החולה בסרטן, כביכול, לסייע לו בניתוח

 11כי הוא עוסק בהתרמה בעבור עמותות , לאחר שטען בפניה בכזב.  55,000₪סכום של , הכזב שלו

 12רכשה שני טלפונים סלולריים על שמו ומסרה אותם , שונות והציע לה להיות שותפה בעסקיו

 13 .לעמותות, בשמו, כספים אלה תרם. כתרומות, ח "בנוסף לאלפי ש, בידיו

 14 

 15 .ושני מכשירי טלפון סלולאריים ₪ 100,000-סכום של יותר מ, במירמה, יבל ממנהבסך הכל ק

 16הוא .  5,000₪סכום של , בבנק, זייף אותו וניסה לקבל, גנב ממנה שיק. במהלך היכרותו עם ב

 17 . נדחה בשל הבדלים בחתימות הרלבנטיות

 18 

 19זיוף , גניבה, בר במרמהיסיון לקבל דנ, בלת דבר במרמהקבעבירות של , כאן הורשע על פי הודאתו

 20 .שימוש במסמך מזויף והתחזות כאדם אחר, מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר

 21 

 22ר ' באמצעות המסנג2005בחודש ספטמבר . צ.הכיר הנאשם את א, אישום חמישיבכמתואר 

 23כך הציע לה חוזה .  של חברות הפקה, כביכול, בעלים, והתייצג בפניה בשלוש זהויות בדויות

 24 נפגש 6.10.05ביום .  12,000₪ום השירה והדוגמנות ודרש השקעה ראשונית של תעסוקה בתח

 25, וקיבל מידיה את סכום הכסף וכן מצלמה דיגיטאלית, כביכול, חתם עימה על חוזה העסקה, עימה

 26 . 9,000₪בשווי של , כפיקדון

 27 .לאחר מכן ניתק עימה קשר ועקבותיו נעלמו

 28 

 29 .מה ובהתחזות כאדם אחרקבלת דבר במרב, לפי הודאתו, כאן הורשע
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 1 

 2לפי כתב האישום , הצדדים הגיעו  להסדר טיעון על פיו הודה הנאשם באישומים שפורטו לעיל

 3 .המתוקן

 4 

 5,  שנות מאסר בפועל4.5כי היא תטען שהעונש הראוי לנאשם הוא , מכוח הסדר זה הודיעה התביעה

 6 .כ הנאשם רשאי לטעון לעונש כרצונו"ב. מאסר מותנה ופיצוי כספי

 7 

 8 ראיות לעונש והנסיבות האישיותה

 9 .קורבן למעללי הנאשם, כאמור, שנפלו, התביעה  הגישה שלוש הצהרות של נפגעי העבירה

 10 .האיומים עליו ועל משפחתו והפגיעות הנפשיות בהם, פירט את הפגיעה הכספית בו. אביה של ד

 11פול פסיכולוגי וכן על עד כדי צורך בטי, יהסיפרה על הנזקים הנפשיים שגרם הנאשם לה ולילד. ד

 12תיארה את הפגיעה הכספית הקשה . א. הפגיעה הכספית בה וחובותיה הכבדים כתוצאה ממעשיו

 13 .חוסר התפקוד שלה בעקבות המעשים והפחדים המלווים אותה, הדיכאון אליו שקעה, בה

 14 

 15אשר העיד , ר ברודסקי"של הפסיכיאטר ד, 1/ודות הנאשם הוגשה חוות דעת פסיכיאטרית סא

 16 .1982רווק יליד , ית המשפט וסיפר על עברו הנפשי של הנאשםבב

 17הוא . כי אובחן מגיל צעיר כסובל מהפרעת התנהגות ובהמשך גם מהפרעה אישית גבולית, מתברר

 18 אושפז בבית 2003-2004פעמים אחדות במהלך השנים . שהיטיב את מצבו, קיבל טיפול תרופתי

 19בחלק מן הבדיקות נמצא . יכאון ונסיונות אובדנייםעקב ד, למשך ימים אחדים, חולים פסיכיאטרי

 20 .בשנתיים האחרונות לא היה בטיפול ולא קיבל תרופות. במצב פסיכוטי פעיל

 21 

 22אחריותו למעשיו מוטלת , כי נוכח מצבו הפסיכוטי בעבר, אמנם, בחוות דעתו קבע הפסיכיאטר

 23המומחה . יגה התביעהאולם לא מצאתי ביסוס לקביעה כזו בתיעוד הרפואי העדכני שהצ, בספק

 24 .כי אין הוא יכול להעריך את הדברים באופן זה, עצמו ריכך קביעה זו שלו כאשר מסר בעדותו

 25 

 26אחיו המבוגר של הנאשם סיפר על המשפחה ומצבה הכלכלי הדחוק ועל כך שהנאשם היה הכבשה 

 27 .היה עוצר בעדו, שכן אילו ידע עליהם, על מעשי הנאשם לא ידע. השחורה במשפחה

 28 
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 1 .גניבה ואיומים,  בעבירות של תקיפה חבלנית2000נאשם הרשעה קודמת בשנת ל

 2 

 3 יעוני הצדדיםט

 4כ התביעה הדגישה את חומרת המעשים המפורטים בחמשת האישומים ואת דפוסי הפעולה של "ב

 5בדרך הזו ניצל נשים . כמו גם את סכומי הכסף הגבוהים שסחט מן המתלוננות לאורך זמן, הנאשם

 6משום נפיצות , הענישה הראויה יש בה היבט הרתעתי. ן והיו בידיו קורבנות קליםשהתגוררו בגפ

 7 .ההיכרות באמצעות האינטרנט וכדי למנוע קלות כזו של סחטנות באיומים על קורבנות תמימים

 8 

 9מה עוד , אלא משקל מצומצם, לדעתה, אין לתת, כולל מצבו הנפשי של הנאשם, לנסיבות האישיות

 10, טרית אודותיו לקתה בשטחיות ולא היתה מבוססת על נתונים עניינייםשחוות הדעת הפסיכיא

 11היא עתרה להשית על הנאשם את העונשים שהוזכרו בהסדר . הישג על ידי המומחה-שהיו בני

 12 . הטיעון

 13 

 14הסובל מבעיות , כ הנאשם תיאר את מעשי מרשו כסרט נע שבוצע על ידי אדם שאינו נורמאלי"ב

 15, לדעתו. המעשים בוצעו בעת שחדל לקבל טיפול ותרופות.  יאטריותנפשיות ונזקק לתרופות פסיכ

 16גם . כולל דברי הכזב וההונאה שלו, כי הנאשם עצמו האמין בדברים שסיפר לאחרים, ניתן לסבור

 17הנאשם הודה . לבני משפחתו סיפר סיפורים ועד כדי הכנות לנישואין עם אחת הנשים שהכיר

 18לחוות הדעת . הוא חשף את כל מעשיו. ע למשטרההרבה מעבר למה  שהיה ידו, במיוחס לו

 19יש לשים דגש על הצד הטיפולי בנאשם . כך הסנגור, הפסיכיאטרית יש מקום ליתן משקל ממשי

 20כספים , כך לדבריו, בידי הנאשם לא נותרו. כדי לתמוך בו ולשקמו, שמשפחתו מתגייסת בעבורו

 21כך , סכום כסף זה. ר הנפגעותהמשפחה גייסה סכום כסף שישמש כפיצוי כלשהו בעב. כלשהם

 22 . הדין וישמש כאקט נוסף של חרטה-יופקד בבית המשפט עוד בטרם יינתן גזר, הבהיר

 23 

 24 .יהלום את הנסיבות כולן, עונש שבין שנה וחצי לשנתיים מאסר בפועל, לדעתו

 25 

 26לא היה , אילו היה יודע מה יקרה בבית הסוהר. כי הוא שרוי בחרדה עמוקה, הנאשם עצמו סיפר

 27 .כי המשפחה חזרה לתמוך בו, הוא הביע חרטה והדגיש. ושה את מעשיוע

 28 
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 1 יקולי הענישהש

 2הוא גם לא בחל . טענות כזב ומרמה, הנאשם הורשע על פי הודאתו במסכת רחבה של מעשי הונאה

 3וכל אלה הניבו לו שלל מרמה וסחיטה בסכום כולל של מאות . באיומים לצורך סחיטת קורבנותיו

 4נשים תמימות שנוצלו על ידו לאחר היכרות באמצעות ,  פגע בקורבנותיוהוא. אלפי שקלים

 5תוך , את סכומי הכסף הניכרים) פעם אחת גם מאביה של אשה כזו(וקיבל מידיהן , האינטרנט

 6הן ניזוקו גם נפשית ועד , כפי שהבהירו. ככלי ריק ובמצב כלכלי קשה, בסופו של עניין, שהעמידן

 7 .תפקוד-ראון וחוסיכד, כדי פחד וחרדה

 8 

 9המדובר בנשים שגרו בגפן בלא . נאשם כיוון את חיצי המרמה והסחיטה לטרף קל מכל הבחינותה

 10בכל מקרה כזה נקט גם . מתוך שנתנו אמון בנאשם, שהתפתו להבטחות סרק כוזבות, בני זוג

 11מטרות קלות , אכן. ולרבות בפגיעה בחייהן או בחיי בני משפחתן וילדיהן, מהם קשים, באיומים

 12מעשיו לוו בתחכום יחסי של התחזות בזהויות בדויות . פגיעות וחלשות מעצם נסיבותיהן, חסיתי

 13 .את קורבנותיו, בתחילה, לפחות, או שאולות והצגת נתונים וטענות ששכנעו

 14 

 15בעיקרו של , צריך שהענישה תדגיש, בנסיבות המתוארות, מעללים כזה-כאשר מענישים עבריין רב

 16. לבל יהינו לעשות כמעשים האלה, המעורב בביצוע עצמו וזו של אחריםזו של . את ההרתעה, דבר

 17כאשר הגישה קלה והשכנוע , דגש מיוחד צריך לשים על מרמת הזהות באמצעות האינטרנט

 18מתוך שרבים הנזקקים לאתרי היכרויות ופונים אל בני זוג המציגים , קלים מאוד לביצוע, והפיתוי

 19 .עצמם באותם אתרים

 20 

 21הייתי מטיל עליו את מלוא העונש המוצע , חרטתו ונסיבות מצבו הנפשי, ל הנאשםלולי הודאתו ש

 22הנאשם ראוי לעונש מאסר משמעותי כזה מחמת מעשי המרמה . על ידי התביעה ואף יותר מזה

 23 .הקשים שלו ובגין עבירות הסחיטה הבוטות שביצע

 24 

 25בעת להענישו בעונש אך בה , מן העונש המוצע הזה, במידה מסוימת, מה שהביא אותי להפחית

 26הוא לא הטריח את קורבנותיו . הם שלושת העניינים שהזכרתי, כבד יותר מזה שהציע סנגורו

 27אין . להתייצב ולהעיד בבית המשפט ולחוות שוב חוויות קשות ואף הביע חרטה על מה שעשה

 28 ואף אובחנו אצלו הפרעות התנהגותיות כבר אז. איננו תקין, מצבו הנפשי מאז היותו נער, ספק

 29נמצא במצב פסיכוטי פעיל לתקופה , לא בעת ביצוע מעשיו, פה ושם. הפרעות אישיות גבוליות
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 1, רקע נפשי זה הוא נימוק מרכזי. אחיו היטיב להגדירו ככבשה השחורה במשפחה, אין ספק. קצרה

 2 .להקלה מסוימת בעונשו, כפי שכבר אמרתי

 3 

 4 עונשיםה

 5 :אשם את העונשים הבאיםאני גוזר על הנ, בשים לב לשיקולים שהזכרתי

 6 .23.9.07חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו  40 .1

 7תנאי לשלוש שנים שלא יעבור עבירה עליה הורשע או כל עבירה שיש - חודשי מאסר על18 .2

 8 .בה יסוד של מרמה

 9 

 10 :כדקלמן, אני מחייב את הנאשם בפיצוי עונשי של קורבנותיו

 11 .₪ 6,000 ם שליפצה בסכו, באישום הראשון, ואביה. את ד .1

 12 .₪ 12,000יפצה בסכום של , באישומים שני ושלישי, .את א .2

 13 .₪ 3,500יפצה בסכום של , באישום רביעי, .את ב .3

 14 .₪ 1,000יפצה בסכום של , באישום חמישי, .צ.את א .4

 15 

 16יועברו למתלוננות על פי הכתובות , הנאשם ומשפחתו כפיצוי או יפקידו, וכומי הכסף שהפקידס

 17 .התביעה למזכירות בחלוקה לפי חישוב יחסי לשיעור הפיצוי שפסקתי לכל אחת מהןשתמציא 

 18המדובר בפיצוי . אפילו בחלק מנזקיהם, שיעור פיצוי זה איננו יכול לפצות את הנפגעים, אדגיש

 19 .עונשי הלוקח בחשבון גם את הענישה וגם את יכולתו של הנאשם לשאת בו

 20 . יום מהיום45כות ערעור לבית המשפט העליון תוך ז

 21 .במעמד הצדדים, 22.5.2008, יתן היוםנ

 22 

 23 שופט,         זכריה כספי  

 24 

 25 

 26 
 27 

 28 



 

 

  המשפט-בתי
 

 040287/07פ  

 

 יפו-בביֿתֿהמשפט המחוזי בתֿלֿאביב

: תאריך 22/05/2008  :לפני כבוד השופט זכריה כספי

 

37 

 1 
 2 


