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 :חלק כללי
 
 גת.-יתיבמועדים הרלוונטיים לכתב האישום התגוררה הנאשמת בכתובות שונות בעיר קר .1

 

במספר רב של  ,)להלן: " התקופה הרלוונטית"( או בסמוך לכך 7414 - 7447במהלך השנים  .7

במועדים אשר אינם ספר פעמים באותו יום, בתדירות גבוהה ואף מידיי יום ומהזדמנויות, 

ולמשך פרקי זמן קצרים גם בנתיבות, בשדרות   גת-בקרית בביתהידועים במדויק למאשימה, 

בירות מין בקטינים נהגה הנאשמת לבצע ע, יערותלעיתים בשטחים ציבוריים כמו ובאילת, 

 מאשימה. מהקטינים אינה ידועה לגדול לערך. זהות חלק  16 – 17רבים בגילאי 

 

הם צעירים ושגילם אינו עולה על הנאשמת נהגה לשאול את הקטינים לגילם על מנת לוודא ש .3

 לערך. 18

 
 רב המקרים בוכל עבירות המין שביצעה הנאשמת בקטינים נעשו בהסכמת הקטינים,  .4

 בנוכחות קטינים אחרים כאשר הנאשמת מבצעת בהם את עבירות המין בזה אחר זה.

 
סי מין שונים עם הקטינים הרבים, פעמים רבות באופן לא מוגן, דהיינו הנאשמת קיימה יח .8

 ללא שימוש בקונדום.
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הקשר בין הנאשמת לבין הקטינים נוצר, בחלק מהמקרים, ביוזמת הנאשמת. ברב המקרים,  .6

לאחר ששמה של הנאשמת עבר מפה לאוזן בין הקטינים, היו הקטינים אלה שיצרו קשר עם 

  .שם קיום יחסי מין אתההנאשמת והגיעו לביתה ל

 

 :אישום ראשון
 

 :העובדות א.
 

בקרית או בסמוך לכך,  7414חודש פברואר מהלך ק, בבמועד שאינו ידוע למאשימה במדוי .1

)להלן:  7441יליד , קטין .Y.Y."( וX.X)להלן: " 7441קטין יליד.., X.X ונפגשגת, 

"Y.Y. ,)"לנאשמת  שלחוו יתהלב לבואיוכלו שאלו אותה מתי  ,נאשמתה לאתקשרו ה

 תמונה של שניהם.  באמצעות הטלפון הסלולארי

וון כיעם הקטינים להיפגש תחילה סירבה  לאחר שהנאשמת קיבלה את התמונות, .7

שיגיעו  הסכימההקטינים שכנעו את הנאשמת והיא  .כירה את אמו. והY.Yשזיהתה את 

 .לביתה

ובהתאם ם האת בגדיהורידו שם הקטינים לביתה של הנאשמת, בהמשך לכך הגיעו  .3

המיטה, אחד מימין והשני משמאל. הנאשמת גבי נשכבו על להוראתה של הנאשמת, 

 התפשטה אף היא.

 לבצע בה מעשה סדום בכך שהחדירה את איבר . Y.Yבמעמד זה הנאשמת גרמה לקטין  .4

 . ותוא "מצצהו"מינו לתוך פיה 

ו לבצע בה מעשה סדום וגרמה ל והנאשמת רכנה מעליו. על גבו X.Xבהמשך, שכב הקטין  .8

. Y.Yביצעה בקטין , כשבמקביל ותוא "מצצהו"איבר מינו לפיה בכך שהחדירה את 

 אל הנאשמת מאחורנצמד . Y.Yמעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך ש

 והחדיר את איבר מינו לתוך איבר מינה.

וגרמה  מת רכנה מעליושכב על גבו במיטה והנאש Y.Yהקטין  בהמשך התחלפו הקטינים, .6

, כשבמקביל ותוא "מצצהו"את איבר מינו לפיה לו לבצע בה מעשה סדום בכך שהחדירה 

. נצמד X.X. מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך שX.Xביצעה בקטין 

 אל הנאשמת מאחור והחדיר את איבר מינו לתוך איבר מינה.

 ת והגיעו לסיפוק מיני מספר פעמים.ניהם פעמים נוספויהקטינים התחלפו ב .2

או בסמוך לכך, נפגשו  7414במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, במהלך חודש אפריל  .5

. X.Xהקטין ."(. Z.Z)להלן: " 7441קטין יליד ., Z.Zעם חברם הנ"ל הקטינים שני 

נאשמת ואמר לה שהוא וחבריו מגיעים אליה. הנאשמת הסכימה והשלושה ה לאהתקשר 

 ו לביתה של הנאשמת.הגיע
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שם  ,. והנאשמת נכנסו לחדרZ.Z. הקטין הקטינים והנאשמת התפשטובבית, שלושת  .7

. מעשה מגונה לשם גירוי, Z.Zוביצעה בקטין הנאשמת רכנה על המיטה "על ארבע" 

ישבנה ב. נצמד אליה מאחור, נגע בחזה החשוף וZ.Zסיפוק או ביזוי מיניים, בכך ש

 ך איבר מינה של הנאשמת.והחדיר את איבר מינו לתו

ישבה עליו התיהנאשמת  . שכב על הספה,X.Xהקטין  ת לסלון,בהמשך נכנסה הנאשמ .14

. החדיר X.Xהקטין וביצעה בו מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך ש

. שצפה, צילם את המעשה בטלפון Z.Zאת איבר מינו לאיבר מינה של הנאשמת. הקטין 

 . את איבר מינו לאיבר מינה של הנאשמת. Y.Yהקטין גם בהמשך החדיר  הסלולארי שלו.

או  7414מאי  -שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביום שישי בחודש אפריל אחר במועד  .11

)להלן:  7441קטין יליד . R.Rחברם . וX.X ,.Y.Y ,.Z.Zנפגשו הקטינים בסמוך לכך, 

הוא בא אליה עם "חבר חתיך". נאשמת ואמר לה שה לא. התקשר X.X. הקטין "פ.ס."(

 הנאשמת הסכימה והארבעה הגיעו לביתה של הנאשמת.

היא מכירה ועל כן סירב לקיים  אביו. שאת R.Rאת הנאשמת כשהגיעו אל הבית זיהתה  .17

 ..R.Rגם עם הקטין קיים יחסי מין . לאחר שכנועים הסכימה הנאשמת לעימו יחסי מין

וגרמה  הנאשמת רכנה מעליו "על ארבע" ,יטהבמ ו. שכב על גבX.Xהקטין בהמשך לכך,  .13

 . לו לבצע בה מעשה סדום בכך שהחדירה את איבר מינו לפיה ו"מצצה" אותו

וגרמה לו  הנאשמת רכנה מעליו "על ארבע" ,במיטה ושכב על גב Z.Zהקטין לאחר מכן  .14

באותו מעמד לבצע בה מעשה סדום בכך שהחדירה את איבר מינו לפיה ו"מצצה" אותו. 

לבצע בה מעשה סדום בכך שהחדירה את איבר מינו לפיה . Z.Zגם לקטין גרמה מת הנאש

 .ו"מצצה" אותו

 גיעואו בסמוך לכך, ה 7414שאינו ידוע למאשימה במדויק, בחודש אפריל נוסף במועד  .18

 . לביתה של הנאשמת.X.X. וZ.Zהקטינים 

מעשה סדום לבצע בה  .Z.Zקטין גרמה להנאשמת ו, הנאשמת והקטינים התפשטובבית,  .16

 . ותוא "מצצהו"את איבר מינו לפיה  ההחדירבכך ש

מעשה מגונה לשם . Z.Zוביצעה ברכנה על המיטה כשפניה כלפי מטה הנאשמת  ,בהמשך .12

. החדיר את איבר מינו לתוך איבר מינה של Z.Zגירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך ש

 הנאשמת.

שי סדום ומעשים מגונים בקטינים הנאשמת, במעשיה כמתואר בעובדות לעיל, ביצעה מע .15

 אשר טרם מלאו להם ארבע עשרה שנים, בהסכמתם.
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 :הוראות החיקוק ב.
 

 ( ובנסיבות 3)א()348)ב( בנסיבות סעיף 342לפי סעיף רבות עבירות  – מעשה סדום .1

 )להלן: "החוק"(. 1722 –לחוק העונשין, תשל"ז  384סעיף 

 ( לחוק.3)א()348א( בנסיבות סעיף )345לפי סעיף רבות עבירות  –מעשה מגונה  .7

 

 :אישום שני
 

 :העובדות א.
 

 ,.E.Eאו בסמוך לכך, הגיע  7414במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, במהלך חודש מאי  .1

עם קטין אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה "( יחד .E.E)להלן: " 7444יליד קטין 

 במדויק )להלן: "הקטין האחר"(, לביתה של הנאשמת.

 

והקטין האחר נשכבו  .E.Eהמיטה כשהיא ערומה והקטין גבי הנאשמת נשכבה על בית, ב .7

 אף הם על המיטה עירומים.

 
הנאשמת ביצעה בקטין האחר מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך שהוא  .3

 בר מינה.יהחדיר את איבר מינו לאנשכב על גופה ו

 
מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים,  מעשה .E.Eביצעה הנאשמת בקטין בהמשך  .4

 בכך שהוא נשכב על גופה והחדיר את איבר מינו לאיבר מינה.

 
וקטין  .E.Eהקטין  ו, נפגש7414 -7413שנת מהלך במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, ב .8

, ביער הסמוך ליציאה מהעיר דועה בוודאות למאשימה, עם הנאשמתנוסף שזהותו אינה י

 ת.קריית ג

 
הוא  ףהוריד א .E.Eהקטין  ,הנאשמת הורידה את המכנסיים והתחתונים שלבשהביער,  .6

הנאשמת ביצעה בו מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או את המכנסיים והתחתונים שלבש ו

 ביזוי מיניים, בכך שהוא החדיר את איבר מינו לאיבר מינה.

 
גונים בקטינים אשר טרם הנאשמת, במעשיה כמתואר בעובדות לעיל, ביצעה מעשים מ .2

 מלאו להם ארבע עשרה שנים, בהסכמתם.

 
 

 :הוראות החיקוק ב.
 

 ( לחוק.3)א()348)א( בנסיבות סעיף 345מספר עבירות לפי סעיף  –מעשה מגונה  .1

 

         :ם שלישיאישו
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 :העובדות א.
 
בשעות , 7413ימה, בסמיכות לראש השנה בשנת במועד אשר אינו ידוע במדויק למאש .1

)להלן:  77קטין יליד  ,.T.Tשכללה את הבחינה הנאשמת בקבוצת קטינים רב, הע

"T.T)".  אשר ישבו בפארק בשכונת "גליקסון" להלן: "הקטין האחר"( )ואת חברו

 גת.-בקרית

 

הקטינים אשר ידעו מיהי הנאשמת ומהם מעשיה, החלו לשוחח עמה והנאשמת  .7

בטלפון כיצד להגיע והמתינה ובהמשך הכווינה אותם  הזמינה אותם להגיע לביתה

 .להם מחוץ לבית

 
הנאשמת נכנסה לחדר המקלחת ויצאה ממנו ושל הנאשמת  לביתההגיעו הקטינים  .3

 לאחר זמן מה כאשר היא ערומה.

 
מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי בקטינים , ביצעה הנאשמת במעמד זה .4

לאיבר מינה של הנאשמת, מינו  מיניים, בכך שכל אחד מהקטינים החדיר את איבר

 וזאת בנוכחות האחר.

 
 ,או בסמוך לכך 7413במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, בחודש אוקטובר  .8

."( אשר קיבל את מספר הטלפון של W.W)להלן: " 44. קטין יליד W.Wבשעות הערב, 

 הנאשמת מחברו, התקשר אליה ושאל אותה אם הוא יכול להגיע אליה.

 
. לגילו והוא השיב לה כי הוא בן שלוש W.Wת הנאשמת שאלה א .6

. אמר לנאשמת כי W.W. שהוא יכול לבוא וW.Wעשרה שנים וחצי. הנאשמת אמרה ל

ולאחר שנאמר לה כי אף הוא בן  .T.Tהנאשמת שאלה לגילו של  ..T.Tיגיע עם חברו 

שלוש עשרה שנים וחצי, אישרה לשני הקטינים להגיע לביתה והסביר להם כיצד 

 .להגיע

 
 עמדה בפניהם ערומה ,נכנסו אל הבית, הנאשמת התפשטה .T.Tו. W.Wלאחר ש .2

. W.Wוהורתה להם להתפשט. הקטינים עשו כן ולאחר מכן הנאשמת גרמה לקטינים 

לבצע בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את איבר מינם לפיה ו"מצצה" אותו, וכל  .T.Tו

 .זאת בנוכחות שניהם

 
., לשם גירוי, T.T. וW.Wמת מעשים מגונים בקטינים בסמוך לאחר מכן, ביצעה הנאש .5

סיפוק או ביזוי מיניים, בכך שכל אחד מהם החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של 

  הנאשמת.

 
הזמינה אותם לבוא  ,.T.T. וW.Wכשבוע לאחר מכן, התקשרה הנאשמת אל הקטינים  .7

ושם ביצעה בהם מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך  שוב לביתה

 שכל אחד מהקטינים החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של הנאשמת.
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במהלך במועד אחר אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, לאחר האירוע המתואר לעיל,  .14

הזמינה אותו . וT.Tאו בסמוך לכך, התקשרה הנאשמת אל הקטין  7413חודש נובמבר 

 לבוא לביתה.

 
11. T.T ביצעה   הנאשמתו ,האחר. הסכים והגיעה לביתה של הנאשמת יחד עם הקטין

בהם מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בכך שכל אחד מהקטינים 

 החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של הנאשמת.

 
מעשה סדום, בכך  . לבצע בהT.Tבמעמד המתואר לעיל, הנאשמת גרמה לקטין  .17

 שהחדירה את איבר מינו לפיה ו"מצצה" אותו.

 
או בסמוך  7414במהלך חודש אפריל במועד אחר אשר אינו ידוע במדויק למאשימה,  .13

אשר זהותו אינה ידועה בוודאות  קטין נוסף. יחד עם T.Tלכך, הגיע הקטין 

גירוי,  ביצעה בהם מעשים מגונים לשם  הנאשמתלביתה של הנאשמת, ולמאשימה, 

סיפוק או ביזוי מיניים, בכך שכל אחד מהקטינים החדיר את איבר מינו לאיבר מינה 

 של הנאשמת.

 
. שלא יספר על המתרחש לילדים T.Tביקשה הנאשמת מ הנ"ל במהלך המפגשים .14

 אחרים, על מנת שמעשיה לא יוודעו למשטרה.

 
מגונים  מעשיםמעשי סדום והנאשמת, במעשיה כמתואר בעובדות לעיל, ביצעה  .18

 .בקטינים אשר טרם מלאו להם ארבע עשרה שנים, בהסכמתם

 
 

 :הוראות החיקוק ב.
 
( ובנסיבות 3)א()348)ב( בנסיבות סעיף 342לפי סעיף  ותעבירמספר  – מעשה סדום .1

 .לחוק 384סעיף 

 ( לחוק.3)א()348)א( בנסיבות סעיף 345עבירות לפי סעיף מספר  –מעשה מגונה  .7

 
         :ם רביעיאישו

 
 :העובדות א.
 

או  7414 – 7413במועדים רבים אשר אינם ידועים במדויק למאשימה, במהלך השנים  .1

."( להגיע לביתה של הנאשמת עפ"י U.U)להלן: " 75קטין יליד  ,.U.Uבסמוך לכך, נהג 

, לעיתים הזמנתה, יחד עם קטינים אחרים אשר טרם מלאו להם שש עשרה שנים

 חד.בקבוצה של עד שבעה קטינים י
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בביתה, ביצעה הנאשמת מעשים מגונים בקטינים, לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים,  .7

בכך שכל אחד מהקטינים החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של הנאשמת, וזאת 

 בנוכחות הקטינים האחרים ובזה אחר זה במהלך אותו מפגש.

 
האחרים, לבצע . ולקטינים U.Uבמפגשים המתוארים לעיל, הנאשמת גרמה לקטין  .3

 בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את איבר מינם לפיה ו"מצצה" אותו.

 
. לביתה של U.Uאו במועד סמוך לכך בשעות הערב, הגיע הקטין  77.3.14בתאריך  .4

, לאחר שהנאשמת פגשה בהם ."(I.I)להלן: " 75יליד ., קטין I.Iהנאשמת יחד עם 

 ברחוב והזמינה אותם לבוא.

 
לבצע בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את . I.Iו. U.Uלקטינים  בבית, גרמה הנאשמת .8

 .איבר מינם לפיה ו"מצצה" אותו, וכל זאת בנוכחות שניהם

 
, לשם גירוי, .I.Iו. U.Uבסמוך לאחר מכן, ביצעה הנאשמת מעשים מגונים בקטינים  .6

סיפוק או ביזוי מיניים, בכך שכל אחד מהם החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של 

  מת.הנאש

 
היא . אל הנאשמת וI.Iמספר ימים לאחר האירוע המתואר לעיל, התקשר הקטין  .2

 הזמינה אותו להגיע לביתה.

 
. קטין יליד O.O. הגיע לביתה של הנאשמת יחד עם חבריו הקטינים I.Iבהמשך לכך  .5

77 ,P.P 75. קטין יליד ,A.A ו 75. קטין ילידS.S 75. קטין יליד. 

 
נים הנ"ל לבצע בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את במפגש, הנאשמת גרמה לקטי .7

 .איבר מינם לפיה ו"מצצה" אותו, וכל זאת בנוכחות האחרים

 
באותו מעמד, ביצעה הנאשמת מעשים מגונים בקטינים הנ"ל, לשם גירוי, סיפוק או  .14

 בר מינו לאיבר מינה של הנאשמת.ביזוי מיניים, בכך שכל אחד מהם החדיר את אי

 
אשר  ניםבקטירבים סדום  יכמתואר בעובדות לעיל, ביצעה מעשהנאשמת, במעשיה  .11

 .שש עשרה שנים, בהסכמתם הםטרם מלאו למלאו להם ארבע עשרה שנים ו

 
 

 :הוראות החיקוק ב.
 
 לחוק. 384ות סעיף בנסיב( 1)(א)342לפי סעיף ות רבות עביר – מעשה סדום .1

 
 

         :ם חמישיאישו

 
 :העובדות .א
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או בסמוך לכך,  7414במדויק למאשימה, במהלך חודש פברואר במועד אשר אינו ידוע  .1

."( וחברו בן כיתתו, קטין אשר D.D)להלן: " 44קטין יליד  ,.D.Dבשעות הערב, בעת שהיו 

זהותו אינה ידועה בוודאות למאשימה, בדרכם לביתם, הבחינו בנאשמת בסמוך למבנה 

 גת.-המתנ"ס בקרית

 

., פנתה אליו והציעה לו ולחברו לשבת עימה D.Dהנאשמת אשר הכירה את חבריו של  .7

. D.Dולשוחח. השניים הסכימו ושוחחו עם הנאשמת. בשלב כלשהו, הזמינה הנאשמת את 

 ואת חברו להגיע לביתה. השניים הסכימו והלכו אחרי הנאשמת לביתה.

 
בבית, הנאשמת גרמה לקטינים הנ"ל לבצע בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את איבר  .3

 ו"מצצה" אותו, וכל זאת בנוכחות שניהם.מינם לפיה 

 
באותו מעמד, ביצעה הנאשמת מעשים מגונים בקטינים הנ"ל, לשם גירוי, סיפוק או ביזוי  .4

 בר מינו לאיבר מינה של הנאשמת.מיניים, בכך שכל אחד מהם החדיר את אי

 
 לאחר האירוע המתואר לעיל, בעוד שתי הזדמנויות נוספות במועדים אשר אינם ידועים .8

. לביתה של הנאשמת יחד עם קטין אחר אשר זהותו D.Dבמדויק למאשימה, הגיע הקטין 

, וגם במפגשים אלה הנאשמת גרמה לקטינים הנ"ל לבצע אינה ידועה בוודאות למאשימה

מעשים בהם ביצעה ובה מעשי סדום, בכך שהחדירה את איבר מינם לפיה ו"מצצה" אותו, 

מיניים, בכך שכל אחד מהם החדיר את איבר מינו  מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי

 לאיבר מינה של הנאשמת.

 
הנאשמת, במעשיה כמתואר בעובדות לעיל, ביצעה מעשי סדום בקטינים אשר מלאו להם  .6

 ארבע עשרה שנים וטרם מלאו להם שש עשרה שנים, בהסכמתם.

 
 

 :הוראות החיקוק ב.
 
 לחוק. 384בנסיבות סעיף ( 1)א()342מספר עבירות לפי סעיף  – מעשה סדום .1

 

 
         :ם שישיאישו

 
 :העובדות .א

 
או בסמוך לכך,  7413במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, במהלך חודש דצמבר  .1

."( וחברו, קטין אשר זהותו F.F)להלן: " 44קטין יליד. ,.F.Fאל הנאשמת התקשרו 

 אינה ידועה בוודאות למאשימה, ותיאמו איתה כי יגיעו לביתה.
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לאחר שהנאשמת  בהמשך לכך, בשעות הערב, הגיעו השניים לביתה של הנאשמת .7

 . פגשה אותם והנחתה אותם ללכת בעקבותיה לכיוון הבית מבלי שיבחינו בהם

 
להיות בשקט על מנת שהשכנים לא ישמעו, הרימה הנאשמת הורתה לקטינים בבית,  .3

נסיהם ותחתוניהם לפשוט את מכאת חולצתה וחשפה את חזה בפניהם, הורתה להם 

 שפשפה את איבר מינם בידיה עד אשר הקטינים הגיעו לזקפה.ולאחר שעשו כן, 

 
לאחר מכן הנאשמת גרמה לקטינים הנ"ל לבצע בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את  .4

 .איבר מינם לפיה ו"מצצה" אותו, וכל זאת בנוכחות שניהם

 
, לשם גירוי, סיפוק או ם הנ"לניבאותו מעמד, ביצעה הנאשמת מעשים מגונים בקטי .8

הקטין האחר החדיר את אצבעות ידו לאיבר מינה של הנאשמת, ביזוי מיניים, בכך ש

. החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של הנאשמת כאשר הוא שוכב על F.Fולאחר מכן 

. נעמד מאחוריה והחדיר את איבר F.Fו "על ארבע"גופה ובהמשך נעמדה הנאשמת 

 מינו לאיבר מינה.

 
. והקטין האחר והאחר החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של F.Fר מכן התחלפו לאח .6

 הנאשמת.

 
ומעשים מגונים הנאשמת, במעשיה כמתואר בעובדות לעיל, ביצעה מעשה סדום  .2

וביצעה בקטין . בהיותו קטין אשר טרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, בהסכמתו, F.Fב

מעשה סדום שש עשרה שנים,  ו לוהאחר אשר מלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלא

 .ובהסכמת

 
 

  :הוראות החיקוק ב.
 
 384( ובנסיבות סעיף 3)א()348)ב( בנסיבות סעיף 342עבירה לפי סעיף  – מעשה סדום .1

 לחוק.

 לחוק. 384( בנסיבות סעיף 1)א()342עבירה לפי סעיף  – מעשה סדום .7

 ( לחוק.3)א()348)א( בנסיבות סעיף 345עבירות לפי סעיף מספר  –מעשה מגונה  .3

 
 

         :ם שביעיאישו

 
 :העובדות .א

 

במהלך התקופה הרלוונטית, במספר רב של הזדמנויות, בתדירות גבוהה ואף מידיי יום  .1

ומספר פעמים באותו יום, במועדים אשר אינם ידועים במדויק למאשימה, בביתה 

ם בשטחים גת ולמשך פרקי זמן קצרים גם בנתיבות, בשדרות  ובאילת, לעיתי-בקרית

גרמה לקטינים רבים אשר זהותם אינה ידועה למאשימה, ציבוריים כמו יערות, הנאשמת 



 01 

אשר לחלקם טרם מלאו ארבע עשרה שנים, ולחלקם מלאו ארבע עשרה שנים אך טרם 

מלאו שש עשרה שנים, לבצע בה מעשי סדום, בכך שהחדירה את איבר מינם לפיה 

 ו"מצצה" אותו.

 

ם הנ"ל מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בכך הנאשמת ביצעה בקטיני  .7

 שהם החדירו את איבר מינם לאיבר מינה.

הנאשמת, במעשיה כמתואר בעובדות לעיל, ביצעה מעשי סדום ומעשים מגונים רבים  .3

בקטינים אשר טרם מלאו להם ארבע עשרה שנים, בהסכמתם, וביצעה מעשי סדום 

ארבע עשרה שנים וטרם מלאו להם שש עשרה שנים,  רבים בקטינים אשר מלאו להם

 בהסכמתם.

 
 

 :הוראות החיקוק ב.
 
 ( ובנסיבות 3)א()348)ב( בנסיבות סעיף 342עבירות רבות לפי סעיף  – מעשה סדום .1

 לחוק. 384סעיף 

 לחוק. 384( בנסיבות סעיף 1)א()342עבירות רבות לפי סעיף  – סדום מעשה .7

 ( לחוק.3)א()348)א( בנסיבות סעיף 345סעיף  עבירות רבות לפי –מעשה מגונה  .3

 
 

 
 

 

 

 4141יוני,  44  שבע, -באר

 י"ד סיון, תשע"ד   

 
 

      
      

 
 טל )אדיר( כהן, עו"ד      

 
 מנהלת מחלקה                          

 
 פלילי - הדרוםמחוז בפרקליטות          

 
 

 
 

 :מתלנאשהודעה 

הנך רשאי לבקש שימונה לך סניגור  ,4995 – תשנ"ו ,לחוק הסניגוריה הציבורית 44עפ"י סעיף 

 )א( לחוק.41ציבורי אם מתקיים בך אחד התנאים לזכאות לייצוג המנויים בסעיף 
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 : הודעה לבית המשפט

, המאשימה מודיעה 4914 –תשמ"ב ]נוסח משולב[, א לחוק סדר הדין הפלילי 45עפ"י סעיף 

כי קיימת אפשרות כי תבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל בזאת 

 אם יורשע.

 
 
 

  פמ"ד:
 

 גת-קרית תחנת – 445911/41, פלא. 4153/41-6פ.א. 


