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 כתב אישום

 מבוא

הזדמנויות שונות, להתקשר  באלפינהג הנאשם,  23.3.2017ועד למעצרו ביום  2015משנת  .1

 שדות תעופה, בין היתר לחברות תעופה, – ברחבי העולם ולפנות בכתב לגורמים שונים

הברית, -שגרירות ישראל בארצות בתי חולים, קניונים, תחנות משטרה, בתי ספר,

ולאיים עליהם כי מעשי טרור ורצח  – ועוד מוסדות ציבוריים שונים ,ר אמריקניסנאטו

 בדרך של פיצוץ מטען חבלה במקום הומה אדם, וכי המעשים יבוצעו עתידים להתבצע

 . , ויפגעו בקרבנות רבים, ירי ובדרכים נוספותשהוטמן מבעוד מועד

מקוונים מתוחכמים  השתמש באמצעיםבאמצעות האינטרנט ו ביצע מעשים אלה הנאשם .2

 ההתקשרות וקולו. לצורך הסוואת מקור

המאפשרת התחברות  רבת עוצמה לשם התחברות לאינטרנט רכש הנאשם אנטנה ייעודית .3

נתבי ( מרוחקות. הנאשם השתמש באנטנה להתחברות לWi-Fiלרשתות אלחוטיות )

בתשתית  , וביצע את העבירות תוך שימושבסביבת מגוריו שונים גורמיםשל  האינטרנט

 .אינטרנט של אותם גורמיםה

והשתמש  נוספים התחברות מרחוק למחשביהם של גורמים הנאשם השיג פרטיבנוסף,  .4

, Remote Desktopמחשבים באמצעות יישום אותם בפרטים אלה לקבלת שליטה מרחוק ב

אותם השיג שליטה בשהנאשם . לאחר ללא ידיעתם וללא הסכמתם של אותם גורמים

לביצוע העבירות,  הם הנאשםהשתמש ב ,שלא כדין של התחברות מרחוקבדרך  מחשבים,

 ן.ביצועכדי להקשות על זיהויו ולהרחיק עצמו מ
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רבנותיו, ובמספר ואת האיומים השמיע הנאשם בעיקר בשיחות טלפון שקיים עם ק .5

 הזדמנויות העביר הנאשם את האיומים באמצעות דואר אלקטרוני, כפי שיפורט בהמשך.

את שיחות הטלפון, בהן השמיע את האיומים, תוך שימוש בכלים הנאשם ביצע  .6

על  תקשוכדי לה שרכש תמורת תשלום, , ובשירותים אינטרנטייםטכנולוגיים שונים

 ע העבירה, בהם:זיהויו כמבצ

 ובאופן אנונימי ומוצפן ממחשב הנאשם גיחי באמצעותו Bitphoneשירות  .א

 עבור השיחות שילםו האינטרנט,על גבי תשתית  ,של קורבנותיו טלפוןהלמספרי 

ממוחשב ומבוזר, שהשימוש בו אינו  ,באמצעות ביטקוין, שהינו מטבע וירטואלי

 .חשאיות לנאשם פקיסדבר ש, ("ביטקוין")להלן:  מצריך הזדהות

 מספר ך אתוער למספרי טלפון, וממחשבהנאשם  באמצעותו חייג Plivoשירות  .ב

, כך ובהתאם לבחירתקבל השיחה, וצג בפני מהש (Caller IDזיהוי המתקשר )

 .שמקבל השיחה יטעה לחשוב שהמתקשר אליו הוא גורם אחר מהנאשם

(, Text to speechהמרת מילים מוקלדות לדיבור )המאפשר  Ivonaשירות  .ג

באמצעותו גרם הנאשם למחשב להשמיע את האיומים, מבלי שהנאשם נדרש 

 לדבר בקולו שלו.

גישה לשירות למספרי  וממחשב יג הנאשםבאמצעותו חי Google Voiceשירות  .ד

SpoofCard  של חברתTelTech Systems Inc.קיים הנאשם שיחות  אמצעותם, ב

באמצעות השירות, כדי להקשות על זיהויו.  הקול טלפון תוך שימוש בקולו ועיוות

ערך את מספר זיהוי המתקשר שהוצג בפני  אףבאמצעות שירות זה הנאשם 

 רתו.מקבל השיחה בהתאם לבחי

דואר אלקטרוני, תוך שימוש  בחלק מהמקרים הנאשם איים על קרבנותיו באמצעות .7

 .את זהות שולח ההודעהלהסוות צפין את ההתקשרות והמאפשר לה, TORבדפדפן 

מטרתו של הנאשם, בעת השמעת האיומים, היתה לגרום לתבהלה )פאניקה( ציבורית  .8

, לגרום לפינוי בהול של המקום, המאויםניכרת, להזנקת כוחות חירום רבים למקום 

וליצור הד תקשורתי לכל המהלך, אשר יעצים את  לעריכת חיפושים וסריקות במקום,

הפגיעה הגלומה במעשיו. כתוצאה מן הפעולות שביצע הנאשם, נגרמו בפועל הנזקים 

 ליצור.  הנאשם שאותם התכוון

פחדה, סחיטה ואיום את שירותיו בביצוע שיחות ההציע ביקש להנאשם נוסף על האמור,  .9

ובשליחת הודעות מעין אלה בדואר אלקטרוני, וזאת בתמורה לתשלום. לפיכך, פרסם את 

 "רשת האפלה"ב אנונימי למסחר אלקטרוני , המשמשAlphaBayאתר בשירותיו 

(Darknet), (הרשת האפלה)להלן: " המאפשרת שימוש אנונימי באינטרנט". 

 האיום שהציע באופן הבא:ה וההפחדה, הסחיטהנאשם תמחר את שירותי  .10
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של ש הנאשם תשלום בסך דר ,בנוגע לטבח בבית פרטיבשיחת טלפון עבור איום  .א

 $.40-כ

דרש הנאשם תשלום  בנוגע לטבח שיבוצע בבית ספר,בשיחת טלפון עבור איום  .ב

 $.80-של כ בסך

 $.500-של כעל הטמנת פצצה במטוס, דרש הנאשם סך איום בשיחת טלפון עבור  .ג

על טבח בבית ספר, שישלח באמצעות הדואר האלקטרוני, דרש  עבור איום .ד

 $.30-כנאשם ה

על גורמים נוספים,  לאיים בבקשות מיוחדות לפנות אליו הציע ללקוחותיו אףהנאשם  .11

 .םיהתות מחיר עבור בקשולקבל ממנו הצעו

בתמורה לתשלום התחייב הנאשם לבצע את האיום ולשלוח את הקלטת שיחת האיום אל  .12

נאשם אף הבהיר ללקוחותיו כי איום על בית ספר יחשב מוצלח רק אם הוביל הלקוח. ה

, וכי במקרים בהם איום כלפי בית ספר לא בית הספרלהקפצת כוחות חירום ולפינוי 

 הוביל לפינוי המקום, הנאשם ישיב למזמין האיום את כספו.

באתר למכירה, באמצעות האינטרנט תוך שימוש, בין היתר, הציע בנוסף, הנאשם  .13

AlphaBay ,"סרטוני הדרכה המסבירים כיצד לבצע שיחות הפחדה ואיום  ב"רשת האפלה

סמים  הציע למכירהסוואה המתוחכמות בהן השתמש הנאשם, ותוך שימוש בדרכי הה

 ,מפורטים כתובים ומדריכים ואוגדני הוראות ,שהנאשם תיווך במכירתם מסוכנים

 , לרבות מדריכים להכנת חומרי נפץהמסבירים כיצד לבצע עבירות בתחומים שונים

 ביצוע הונאות מתוחכמות, זיוף מסמכים ועוד., ייצור סמים, ומטעני חבלה

בו ואת  המחזיקכדי להסתיר את זהות וזאת את התשלום דרש הנאשם לקבל בביטקוין,  .14

 מקורו.

אל הנאשם ורכשו את שירותיו  רבים מאוד בעקבות הצעת השירותים כאמור, פנו לקוחות .15

סך בדרך זו קיבל הנאשם והחזיק בארנקי ביטקוין וירטואליים רת תשלום בביטקוין. תמו

 .למועד הגשת כתב האישום, נכון 873,179₪-ערך לכ נו שווההיש ביטקוין, 183.8659של 

על מנת להסתיר את מקור  ,הנאשם הוסיף להחזיק את שכר העבירות בארנקי ביטקוין .16

 ., וזאת עד למעצרוויות ברכושבעל הזכ היה הרכוש ואת העובדה שהוא

 חלק שיבצעו עבורואנשים שני  שירותים של הנאשם בשלב מסוים של פעילותו, שכר .17

באמצעות  עם קבלני המשנה קשרהנאשם יצר  (."קבלני המשנה")להלן:  שיחות האיוםמ

 קשר לביצוע העבירות. וקשר עמם ,"רשת האפלה"ה

ני המשנה הנחיות בנוגע לשיחות במסגרת הקשר ולשם קידומו, העביר הנאשם לקבל .18

וכן כי  התוכן שעליהם למסור לקרבןובכלל זה הנחה אותם בדבר האיום שדרש שיבצעו, 

 .עליהם להקליט את שיחות האיום שיבצעו



4 

 

הנאשם, את ביצוע העבירות, העבירו לנאשם  , בהנחייתלאחר שהשלימו קבלני המשנה .19

לקבלני המשנה יר תשלום בעקבות זאת, נהג הנאשם להעב את הקלטות השיחות.

 , כדי להסתיר את מקור הרכוש ואת זהות בעלי הזכויות בו.באמצעות ביטקוין

 המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום ומן האישומים שלהלן.  .20

 

 בעניין מטוסים וחברות תעופה הפחדה ואיומים –ראשון  אישום

 :העובדות .א

, כפי הזדמנויות שונות 142-ב ר הנאשםהתקש 17.2.2017ועד ליום  27.6.2015החל מיום  .1

שיפורט להלן, לשדות תעופה, חברות תעופה ותחנות משטרה, איים על גורמים אלה 

מסוימות, שבהן נקב,  בטיסות מסחריותמרו כי במטוסי נוסעים ואימה באוהטיל עליהם 

ת עתידים להתפוצץ בתוך זמן קצר, או שיבוצע בהם פיגוע ירי. זאהוטמנו מטעני חבלה ה

עשה הנאשם כדי לגרום לפאניקה, ולהניע את אותם גורמים לפעול להנחתה בהולה של 

 מטוסי הנוסעים ופינויים ולהזעיק כוחות חירום, ולעריכת סריקות וחיפושים במטוסים.

פעמים רבות, תיאר הנאשם בפני אותם גורמים את אופי מטען החבלה, סוג חומר הנפץ,  .2

. לעיתים מסר הנאשם לאותם לכאורה ען החבלהוהתייחס לסוג התיק שבו נמצא מט

הוא עצמו הטמין את מטען החבלה כי שותפיו הטמינו את מטען החבלה או כי גורמים 

לבקשת אדם אחר, אשר שילם לו על כך. זאת עשה הנאשם, כדי להגביר את מידת האימה 

ים גורמ להניע את אותםממשיות כדי הטיל על אותם גורמים ולשוות לאיום ביקש לש

 לפעול להנחתת המטוס ולהזנקת כוחות חירום.

בעקבות איומיו של הנאשם והאימה שהטיל על אותם גורמים, הם פעלו וגרמו לעיתים,  .3

להזנקת  המקורי; בשדה תעופה קרוב, שלא היה יעד הטיסה סלהנחתה בהולה של המטו

וסעי פינוי נל קרב שליוו את הטיסה שנזכרה באיום; להזעקת כוחות חירום;מטוסי 

 ולעריכת חיפושים וסריקות במטוס, במזוודות הנוסעים ועל גוף הנוסעים.  ;המטוס

התקשר לשם ביצוע חלק מהשיחות, וכדי להקשות עוד יותר על זיהויו כמבצע העבירות,  .4

למחשביהם של אנשים אחרים, ללא ידיעתם וללא הסכמתם,  הנאשם מרחוק והתחבר

, השתלטות על המחשב פשר התחברות מרחוקהמא Remote Desktopתוך שימוש ביישום 

הנחדר ופעולה מתוכו, באופן המסווה את זהותו של הנאשם, כך שהעקבות לפעולתו 

 יובילו בדיעבד אל המחשב הנחדר. 

חלק מהמעשים בוצעו בידי הנאשם לבקשת אנשים שזהותם אינה ידועה למאשימה, אשר  .5

שיבצע עבורם שיחות איום  "להרשת האפ"ב AlphaBayפנו לנאשם בעקבות הצעתו באתר 

כאמור. אנשים אלה שילמו לנאשם עבור האיומים באמצעות המטבע הוירטואלי ביטקוין, 

 לבקשתו.
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ו מהנאשם עבור הנאשם בידי אחרים, אשר קיבלחלק משיחות ההפחדה והאיום בוצעו  .6

 הנחיות והסברים באשר לאופן ביצוע השיחה ויעדה, וקיבלו ממנו תשלום עבור ביצוען,

 ואר במבוא.תכמ

התשלומים בוצעו לבקשת הנאשם במטבעות ביטקוין, אותם הנאשם קיבל, העביר  .7

 והחזיק בארנקי ביטקוין וירטואליים, כדי להסתיר את בעלי הזכויות בהם ואת מקורם.

איום שיחות ה יהן שלהשלכותאודות הנאשם עקב אחר הדיווחים בכלי התקשורת על  .8

יות שמר ברשותו את התיעוד החדשותי בנוגע לתוצאות הזדמנו 21-ובכוההפחדה שביצע, 

, אף דה והאיום באופנים המתוארים לעילהמשיך בביצוע שיחות ההפחהנאשם  מעשיו.

 . לאחר שהתחוורו לו תוצאות מעשיו

, ואשר עקב אחר להלן פירוט שיחות האיום וההפחדה שביצע הנאשם במסגרת אישום זה .9

 :שלכותיהןהדיווחים בכלי התקשורת על אודות ה

מועד  מס'
  1השיחה

 ייעד
 ותהשיח

תוכן דברי האיום מושא האיום ו
 וההפחדה שהשמיע הנאשם

 תובנות בדבר השלכות השיחות

1 27.06.15 
09:05 

שדה"ת 
קינקרדין, 

 קנדה

, 391בטיסת ווסט ג'ט מספר 
שהייתה בדרכה מהעיר הליפקס 
בקנדה לעיר אדמונטון בקנדה 

דה באותה עת, הוטמנה פצצה שעתי
 להתפוצץ בתוך זמן קצר

המטוס שהיה בדרכו לעיר אדמונטון 
הופנה לשדה תעופה בעיר ססקטון 
בקנדה ונחת בו נחיתת חירום. 

נוסעים פונו  150בעקבות האיום, 
מהמטוס וכוחות המשטרה החלו 

 בחיפוש לאיתור חומר נפץ

2 29.06.15 
23:00 

שדה"ת 
בעיר 

רג'ינה, 
 קנדה

 ,442בטיסת ווסט ג'ט מספר 
שהייתה בדרכה מהעיר אדמונטון 
לעיר טורונטו בקנדה באותה עת, 
הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ 

 בתוך זמן קצר

הופנה המטוס שהיה בדרכו לטורונטו 
בשדה"ת בעיר מניטובה  לנחיתה

בקנדה. עקב האיום, ועל מנת לפנות 
את המטוס מהר ככל האפשר הצוות 
החליט לפרוס מגלשות פינוי חירום 

את הנוסעים מהמטוס לשם הוצ
במהרה, שבעקבות השימוש בהן 

 , חלקםנחבלו ונפצעו שישה נוסעים

נזקקו לטיפול רפואי ופונו לבית 
 חולים

3 04.07.15 
15:15 

משטרת 
דנוור, 
 ארה"ב

, 3456בטיסת סאות'ווסט מספר 
 דנוורשהייתה בדרכה מבולטימור ל

באותה עת, הוטמנה פצצה שעתידה 
 להתפוצץ בתוך זמן קצר

 נוסעי 126אחר הנחיתה בדנוור, ל
כוחות ופונו למקום מרוחק,  המטוס

לאיתור  סריקות ביצעוההצלחה 
 חומר נפץ במטוס

                                                      
 שעת השיחה על פי השעון המקומי אצל היעד.  1
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מועד  מס'
  1השיחה

 ייעד
 ותהשיח

תוכן דברי האיום מושא האיום ו
 וההפחדה שהשמיע הנאשם

 תובנות בדבר השלכות השיחות

4 06.07.15 
20:43 

חברת 
התעופה 
אמריקן 

 איירליינס

בטיסת אמריקן איירליינס מספר 
, מאורלנדו למיניאפוליס 1865

הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ 
 בתוך זמן קצר

היה באותה עת שהמטוס צוות 
באורלנדו,  דאגלס-שדה"ת שרלוטב

הונחה  המראה, לקראת בהיערכות
הועברו אשר לפנות את הנוסעים, 

למטוס אחר. המשטרה החלה בחיפוש 
 .אחר חומרי נפץ במטוס המאויים

5 07.07.15 
12:00 

 ת"שדה
T.F 

Green ,
איילנד, -רוד

 ב"ארה

בטיסת סאות'ווסט איירליינס 
דרכה , שהייתה ב4454מספר 

מבולטימור לרוד איילנד באותה 
עת, הוטמנה פצצה שעתידה 

 להתפוצץ בתוך זמן קצר

 T. F. Greenנחת בשדה"ת  סהמטו
חוק ברוד איילנד, ארה"ב, במיקום ר

פונו  סמטרמינל הנוסעים. נוסעי המטו
וכוחות הביטחון ערכו סריקות 

 במטוס לאיתור חומרי נפץ

משטרת  07.07.15 6
 שיקגו

קן איירליינס מספר בטיסת אמרי
, שהייתה בדרכה משיקגו 2353

לדאלאס באותה עת, הוטמנה 
פצצה שעתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר

ס. אהמטוס נחת בשדה"ת בדאל
הנוסעים פונו מהמטוס ונאלצו 
להשאיר את חפציהם. כוחות 
הביטחון ערכו סריקה לאיתור חומרי 

 נפץ במטוס

7 20.07.15 
06:00 

שדה"ת 
במיאמי, 

 ב"ארה

בטיסת אמריקן איירליינס מספר 
, שהייתה בדרכה מלוס אנג'לס 260

למיאמי באותה עת, יש נוסע אשר 
נושא מטען חבלה על גופו, שעתיד 

 להתפוצץ בתוך זמן קצר

מיאמי בהמטוס נחת בשדה"ת 
והנוסעים פונו ועברו בדיקה בטחונית 

לאיתור חומר נפץ. כוחות משטרה 
 רבים הגיעו למקום

8 13.10.15 
09:00 

משטרת 
 מיאמי

בטיסת אמריקן איירליינס מספר 
קראת בהכנה ל, שהייתה 2325

ממיאמי לניו יורק באותה  המראה
עת, הוטמנה פצצה שעתידה 

 להתפוצץ בתוך זמן קצר

הועבר המטוס ו הטיסה בוטלה
למקום מרוחק על מנת שכוחות 
משטרה מיוחדים יבצעו  סריקה 

הופנו נוסעים הלאיתור חומרי נפץ. 

 סות אחרות.לטי

9 18.11.15 
22:15 

משרדי 
חברת 

התעופה 
אייר פראנס 

 וושינגטוןב

, 55בטיסת אייר פראנס מספר 
שהייתה בדרכה מוושינגטון לצרפת 

באותה עת, הוטמנה פצצה שעתידה 
 להתפוצץ בתוך זמן קצר

הטיסה שהייתה בדרכה לצרפת 
שדה תעופה הליפקס ל הופנתה

שבקנדה. הנוסעים פונו מהמטוס 
חות משטרה ביצעו סריקה לאיתור וכו

 במטוס חומרי נפץ

10 07.12.15 
13:00 

משרדי 
חברת 

התעופה 
 אייר פראנס

, 83בטיסת אייר פראנס מספר 
שהייתה בדרכה מסן פרנסיסקו 
לפריז באותה עת, הוטמנה פצצה 

 שעתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

הטיסה שהיתה בדרכה לפריז, 
. קנדה ,שדה"ת במונטריאולל הופנתה

כוחות הצלה רבים הוזעקו לשדה"ת, 
 כיבוי אש. ניידות 15 בהם
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מועד  מס'
  1השיחה

 ייעד
 ותהשיח

תוכן דברי האיום מושא האיום ו
 וההפחדה שהשמיע הנאשם

 תובנות בדבר השלכות השיחות

11 17.02.16 
11:00 

חברת 
התעופה 

וירג'ין 
 אוסטרליה

 1בטיסת וירג'ין אוסטרליה מספר 
מסידני ללוס אנג'לס, הוטמנה 
פצצה שעתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר

הטיסה שהייתה בדרכה ללוס אנג'לס 
הופנתה לשדה"ת בעיר בריזביין 

 8-כהמטוס השליך טייס וסטרליה. בא
טרם  מעל האוקיינוס  טון דלק

הנוסעים והצוות  בבריזביין. הנחיתה
המשטרה ערכה חיפוש ופונו מהמטוס 

 במטוס

12 02.06.16 

13:00 

חברת 

התעופה 
בריטיש 

איירוויס, 
 בריטניה

בטיסת בריטיש איירוויס מספר 

, הוטמנה מלונדון לניוארק 8885
צץ תוך זמן פצצה שעתידה להתפו

הנאשם טען בפני נציג חברת קצר. 
 ארגון הטרור שהינו פעילהתעופה 

 לקבל "המדינה האיסלמית" ודרש
 .דולר עבור נטרול הפצצה 50,000

דבריו של הנאשם התייחסו למעשה 
שהיתה בדרכה מלונדון  185לטיסה 

 .לניוארק בניו ג'רזי באותה עת

, הנוסעים בניוארק לאחר הנחיתה

הועבר לאיזור אשר  ,ספונו מהמטו
. כוחות מטרמינל הנוסעים מרוחק

המשטרה ערכו חיפוש במטוס, 
באמצעות יחידת הכלבנים, לאיתור 

 חומר נפץ

13 04.07.16 
19:32 

חברת 
התעופה 

אמריקן 
 איירליינס

בטיסת אמריקן איירליינס מספר 
, שהייתה בדרכה מלונדון 91

לשיקגו באותה עת, הוטמנה פצצה 
 ץ בתוך זמן קצרשעתידה להתפוצ

לאחר הנחיתה, הנוסעים פונו 
מהמטוס והמשטרה החלה בחיפוש 

 במטוס חומרי נפץ

14 05.07.16 
04:00 

שדה"ת 
JFK ניו ,

יורק, 
-שדה"ת בןו

גוריון 
 בישראל

יורק -מניו LY2על -בטיסת אל
לישראל הוטמנה פצצה שעתידה 

 להתפוצץ בתוך זמן קצר

יר הצרפתי הזניק מטוסי וחיל האו
בסיסי חיל האויר בקריל שליוו קרב מ

במהלך  LY2על -את טיסת אל
ירי של צרפת. ובמרחב האוטיסתה 
טוס נכנס לשטח האווירי מהלאחר ש

יר השוויצרי ושל שוויץ, חיל האו
 F-18הזניק שני מטוסי קרב מסוג 

ליירט את  בכוננותשליוו את הטיסה, 

אם ישקף ממנו סיכון  המטוס
   לנמצאים על הקרקע

15 22.07.16 
19:50 

חברת 
התעופה 

-דלתא
 איירליינס

מניו יורק למיאמי  2057בטיסה 
הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ 

 בתוך זמן קצר

 ,עוכבה המראת המטוס מניו יורק
הנוסעים פונו מהמטוס ועברו בדיקה 

 בטחונית. 

16 27.07.16 
20:00 

חברת 
התעופה 

-יונייטד
איירליינס, 

אידהו, 
 ב"ארה

ירליינס מספר בטיסת יונייטד אי
, שהייתה בדרכה מניוארק 1696

בניו ג'רזי לסיאטל שבוושינגטון 
באותה עת, הוטמנה פצצה שעתידה 

 להתפוצץ בתוך זמן קצר

הטיסה שהייתה בדרכה לסיאטל 
תעופה אוהייר השדה הופנתה ל

בשיקגו. הנוסעים והצוות פונו 
מהמטוס וכוחות המשטרה ערכו 

 חיפוש לאיתור חומר נפץ
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מועד  מס'
  1השיחה

 ייעד
 ותהשיח

תוכן דברי האיום מושא האיום ו
 וההפחדה שהשמיע הנאשם

 תובנות בדבר השלכות השיחות

17 03.08.16 
22:30 

חברת 
התעופה 

 ג'ט-ווסט

, 142בטיסת ווסט ג'ט מספר 
שהייתה בדרכה מוונקובר לאוטווה 
באותה עת, הוטמנה פצצה שעתידה 

 להתפוצץ בתוך זמן קצר

הטיסה שהייתה בדרכה לאוטווה 
נחתה נחיתת חירום בשדה תעופה 
ת'אנדר ביי בקנדה. הנוסעים נאלצו 
להתפנות כשידיהם באוויר ולהשאיר 

 ת חפציהם במטוסא

18 11.12.16 
18:00 

חברת 
התעופה 

 דלתא

, שהייתה 8919בטיסת דלתא מספר 
בדרכה מבידפורד לאוקלהומה 
סיטי באותה עת, הוטמנה פצצה 

  .שעתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

ת וויל רוג'רס המטוס נחת בשדה"
-קבוצת ה שחקני .באוקלוהומה סיטי

NBA ,שהיו על  בוסטון סלטיקס

 אוקלהומה,בדרכם למשחק בהמטוס, 
 והחל כוחות הביטחוןפונו מהמטוס ו

. התיקים חומרי נפץ במטוסבחיפוש 
האישיים של השחקנים הושארו 

בדיקה  לצורךבשדה"ת על מנת 
 בטחונית

19 13.12.16 
23:30 

חברת 
התעופה 

נזה, הלופט
קלן, 

 גרמניה

, 441נזה מספר הבטיסת לופט
שהייתה בדרכה מיוסטון 

גרמניה באותה עת, לפרנקפורט ב
הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ 

 בתוך זמן קצר

 JFKבשדה"ת  הופנה לנחיתההמטוס 
רה, ביטחון בניו יורק. כוחות משט

והצלה הוזעקו למקום. הנוסעים 
 .ואנשי הצוות פונו מהמטוס

20 31.01.17 
22:00 

חברת 
התעופה 
אמריקן 

 איירליינס

בטיסת אמריקן איירליינס מספר 
יתה בדרכה משרלוט , שהי1804

לאינדיאנפוליס באותה עת, 
הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ 

 בתוך זמן קצר

ה"ת בעיר בשד הופנה לנחיתההמטוס 
משטרה נוקסוויל בטנסי. כוחות 

וצוותי חירום הגיעו למקום. הנוסעים 
סן בבתי פונו מהמטוס ונאלצו להתאכ

 מלון באיזור למשך הלילה.

21 17.02.17 
13:45 

שדה"ת 
אורלנדו, ב

 ארה"ב

בטיסת יונייטד איירליינס מספר 
, שהייתה בדרכה מאורלנדו 1965

לניו ג'רזי באותה עת, הוטמנה 
פצצה שעתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר

כוחות משטרה הוזעקו לשדה"ת 
וערכו חיפוש  בניו ג'רזיניוארק 

 במטוס לאיתור חומר נפץ

 הנאשם במסגרת אישום זה: להלן פירוט שיחות האיום וההפחדה הנוספות שביצע .10

מועד  מס'
 השיחה

 תוכן דברי האיום וההפחדה שהשמיע הנאשםמושא האיום ו יעד השיחה

משטרת שדה"ת  27.06.15 1
 , ארה"בבמיאמי

של חברת התעופה יונייטד אירליינס  374הוטמנה פצצה בטיסה 
 משיקגו ליוסטון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, פהשדה"ת טמ 27.06.15 2
 )שתי שיחות( ארה"ב

של חברת התעופה סאות'ווסט  1233הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מטמפה לבולטימור אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר
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מועד  מס'
 השיחה

 תוכן דברי האיום וההפחדה שהשמיע הנאשםמושא האיום ו יעד השיחה

, משטרת בוסטון 27.06.15 3
 ארה"ב

של חברת התעופה דלתא איירליינס  1908הוטמנה פצצה בטיסה 
 זמן קצר מלוס אנג'לס לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך

וירג'יניה, משטרת  27.06.15 4
 ארה"ב

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  922הוטמנה פצצה בטיסה 
 מניו יורק ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

אילינוי, משטרת  27.06.15 5
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן  1469הוטמנה פצצה בטיסה 
 ידה להתפוצץ בתוך זמן קצראיירליינס מדיתון לדאלאס אשר עת

, שדה"ת מק'קארן 30.06.15 6

 ארה"ב

של חברת התעופה ווירג'ין אמריקה  236הוטמנה פצצה בטיסה 

 מלוס אנג'לס לשיקגו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, ססקאטוןב שדה"ת 30.06.15 7
 קנדה

של חברת התעופה ווסט ג'ט מטורונטו   323הוטמנה פצצה בטיסה 
 ון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצרלססקאט

שדה"ת סנט ג'ון  01.07.15 8
 בקנדה

, שהייתה בדרכה מהליפקס 623בטיסת אייר קנדה מספר 
לטורונטו באותה עת, הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר.

שדה"ת בלוס משטרת  01.07.15 9
 אנג'לס, ארה"ב

תא מסיאטל של חברת התעופה דל 128הוטמנה פצצה בטיסה 
 ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת בקוויבק  01.07.15 10
 סיטי, קנדה

של חברת התעופה בריטייש איירוויס  275הוטמנה פצצה בטיסה 
 מלונדון ללאס וגאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת וויקטוריה  01.07.15 11
 בקנדה

רת התעופה ווסט ג'ט מוונקובר של חב 722הוטמנה פצצה בטיסה 
 לטורונטו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת בנורת' ביי,  02.07.15 12
 קנדה

של חברת התעופה בריטייש איירוויס  92הוטמנה פצצה בטיסה 
 מטורונטו ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת וויקטוריה  02.07.15 13
 (שיחות 5בקנדה )

של חברת התעופה ווסט ג'ט מלאס  1709פצצה בטיסה  הוטמנה
 וג'אס לוויקטוריה אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  540הוטמנה פצצה בטיסה  , ארה"במשטרת דנוור 04.07.15 14
 מדנוור לסקרמנטו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, שדה"ת במיאמי 04.07.15 15
 רה"בא

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  376הוטמנה פצצה בטיסה 
 ממיאמי לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משטרת שדה"ת בלוס  04.07.15 16
 , ארה"באנג'לס

של חברת התעופה דלתא איירליינס  206הוטמנה פצצה בטיסה 
תוך סיינט פול אשר עתידה להתפוצץ ב-מלוס אנג'לס למיניאפוליס

 זמן קצר

, משטרת בוסטון 04.07.15 17
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  202הוטמנה פצצה בטיסה 
 מלוס אנג'לס לבוסטון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

סן  משטרת 04.07.15 18
 , ארה"בפרנסיסקו

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  1196הוטמנה פצצה בטיסה 
ל ווושינגטון די.סי  אשר עתידה להתפוצץ בתוך  מסן פרנסיסקו

 זמן קצר
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משטרת     .1 04.07.15 19
 , ארה"בוושינגטון

חברת משרדי     .2
 אייר פראנסהתעופה 

של חברת התעופה אייר פראנס  55הוטמנה פצצה בטיסה 
 מווושינגטון די.סי לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת בניו  04.07.15 20
 , ארה"במפשיירה

של חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק  110הוטמנה פצצה בטיסה 
מאטלנטה למנצ'סטר בריטניה אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר

, שדה"ת בפילדלפיה 04.07.15 21

 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  719הוטמנה פצצה בטיסה 

 וך זמן קצרמפילדלפיה לסן פרנסיסקו אשר עתידה להתפוצץ בת

שדה"ת בלאראמי,  04.07.15 22
 , ארה"בויומינג

של חברת התעופה לופטהנזה מדנוור  447הוטמנה פצצה בטיסה 
 לפרנקפורט אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת רונלד רייגן  04.07.15 23
 , ארה"בוושינגטון

ת התעופה יונייטד איירליינס של חבר 904הוטמנה פצצה בטיסה 
 יורק לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר מניו

, שדה"ת קנזס סיטי 04.07.15 24
 ארה"ב

של חברת התעופה וירג'ין אמריקה  241הוטמנה פצצה בטיסה 
 משיקגו ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

'ט מניו של חברת התעופה ווסט ג 1681הוטמנה פצצה בטיסה  קנדה ,שדה"ת ויניפג 06.07.15 25
 יורק לקלגרי אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

 ,שדה"ת בויומינג 06.07.15 26
 ארה"ב

של חברת התעופה דלתא מסולט לייק  89הוטמנה פצצה בטיסה 
 סיטי לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

-שדה"ת טורונטו 06.07.15 27
)שתי  , קנדהפירסון
 שיחות(

ל חברת התעופה ווסט ג'ט מקנקון ש 2581הוטמנה פצצה בטיסה 
 שבמקסיקו לטורונטו קנדה אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת באיווה  06.07.15 28
 בארה"ב

של חברת התעופה סאות'ווסט  240הוטמנה פצצה בטיסה 
 איירליינס מניו יורק לדנוור אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, שדה"ת קלינטון 07.07.15 29
 וק, ארה"בר-ליטל

חברת התעופה אמריקן של  1799הוטמנה פצצה בטיסה 
ארלוט לסן פרנסיסקו אשר עתידה להתפוצץ בתוך שאיירליינס מ

 זמן קצר

 שדה"ת סנט פול, 07.07.15 30
 ארה"ב מיניאפוליס,

של חברת התעופה אייר פראנס  673הוטמנה פצצה בטיסה 
 קצרממיניאפוליס לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 

ה"ת בקולומבוס, שד 07.07.15 31
 , ארה"באוהיו

 ()שתי שיחות

של חברת התעופה סאות'ווסט  651הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מקולומבוס לנאשוויל בטנסי אשר עתידה להתפוצץ 

 בתוך זמן קצר

, שדה"ת נאשוויל 07.07.15 32
 ארה"ב

נס של חברת התעופה דלתא איירליי 1683הוטמנה פצצה בטיסה 
 מאטלנטה לסולט לייק סיטי אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  07.07.15 33

 אמריקן איירליינס

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  754הוטמנה פצצה בטיסה 

 מפילדלפיה לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר
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שדה"ת בקלגרי,   14.07.15 34
 קנדה

של חברת התעופה ווסט ג'ט מקלגרי  531הוטמנה פצצה בטיסה 
 לוונקובר אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

של חברת התעופה אייר קנדה  149הוטמנה פצצה בטיסה  משטרת קנדה 15.07.15 35
 מטורונטו לוונקובר אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

 משטרת ויניפג 15.07.15 36
 , ארה"ב)שתי שיחות(

של חברת התעופה ווסט ג'ט מקלגרי  674הוטמנה פצצה בטיסה 
 לטורונטו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משטרת שדה"ת סנט  15.07.15 37

 , ארה"בלואיס

של חברת התעופה יונייטד אירליינס  1975הוטמנה פצצה בטיסה 

מוושינגטון די.סי. לסן פרנסיסקו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 
 קצר

 רןשדה"ת מק'קא 15.07.15 38
 בלאס וגאס, ארה"ב

של חברת התעופה יונייטד אירליינס  1639הוטמנה פצצה בטיסה 
 וגאס לדנוור אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר-מלאס

, שדה"ת בשארלוט 15.07.15 39
 ארה"ב

של חברת התעופה אלסקה אירליינס  1163הוטמנה פצצה בטיסה 
 משארלוט לדאלאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת באנקורג',  15.07.15 40
 , ארה"באלסקה

של חברת התעופה יונייטד אירליינס  98הוטמנה פצצה בטיסה 
 מאנקרוג' לסיאטל אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

 משטרת שדה"ת 15.07.15 41
 בקולומבוס, ארה"ב

של חברת התעופה סאות'ווסט  1803הוטמנה פצצה בטיסה 
 שר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצראיירליינס מטמפה לשיקגו א

שדה"ת באוקלהומה  08.08.15 42
 , ארה"בסיטי

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  1402הוטמנה פצצה בטיסה 
 מאטלנטה לדנוור אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, שדה"ת סקיי הרבור 08.08.15 43
 פיניקס, ארה"ב

ריקן ממיאמי של חברת התעופה אמ 69הוטמנה פצצה בטיסה 
 ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת של סולט לייק  08.08.15 44
 ארה"ב יוטה, ,סיטי

של חברת התעופה דלתא מסולט לייק  56הוטמנה פצצה בטיסה 
 סיטי לאמסטרדם אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, לולוושל הונשדה"ת  08.08.15 45
 ארה"ב

ת התעופה הוויאן איירליינס של חבר 48ה הוטמנה פצצה בטיס
 לאוקלנד אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר מהונולולו

, שדה"ת בקליפורניה 08.08.15 46
 ארה"ב

של חברת התעופה סאות'ווסט  2433הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מסקרמנטו ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך 

 זמן קצר

וט שארלשדה"ת  30.08.15 47
, צפון קרוליינה דאגלס
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן  732איום ירי לעבר הנוסעים בטיסה 
 איירליינס

מנהל הבטיחות  30.08.15 48
 בתחבורה, ארה"ב

 על -של חברת התעופה אל 002איום ירי לעבר הנוסעים בטיסה 

שדה"ת סולט     .1 31.08.15 49
 , ארה"בלייק סיטי

, שדה"ת במיאמי    .2
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן  1110הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מניו יורק לדאלאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 קצר
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, ונקוברבשדה"ת  31.08.15 50
 קנדה

של חברת התעופה ווסט ג'ט מונקובר  448הוטמנה פצצה בטיסה 
 לויניפג אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

ופה חברת התע 23.11.15 51
 בריטיש איירוויס

של חברת התעופה בריטיש איירוויס   183הוטמנה פצצה בטיסה 
 מלונדון לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה סוויס  23.11.15 52
 איירליינס

של חברת התעופה סוויס איירליינס  183הוטמנה פצצה בטיסה 
 ן קצרממיאמי לציריך אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמ

חברת התעופה דלתא  23.11.15 53

 איירליינס

של חברת התעופה דלתא איירליינס  82הוטמנה פצצה בטיסה 

 מאטלנטה לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה הוויאן  24.11.15 54
 איירליינס

של חברת התעופה הוויאן איירליינס  46הוטמנה פצצה בטיסה 
 אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצרחוזה מקאהולואי לסן 

משיקגו  KLMשל חברת התעופה  48הוטמנה פצצה בטיסה  KLMחברת התעופה  24.11.15 55
 לאמסטרדם אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  24.11.15 56
 יונייטד איירליינס

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  698הוטמנה פצצה בטיסה 
 ו לשיקגו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצרמסן פרנסיסק

חברת התעופה  24.11.15 57
 בריטיש איירוייס

של חברת התעופה בריטיש איירוייס  192הוטמנה פצצה בטיסה 
 מדאלאס ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  24.11.15 58
 אלסקה איירליינס

אלסקה איירליינס  של חברת התעופה 92הוטמנה פצצה בטיסה 
 מאנקורג' לסיאטל אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  24.11.15 59
 אמריקן איירליינס

של חברת התעופה אמריקן  100הוטמנה פצצה בטיסה מספר 
 איירליינס מניו יורק ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  24.11.15 60
 נססאות'ווסט איירליי

של חברת התעופה סאות'ווסט  128הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מלאס וג'אס לאטלנטה אשר עתידה להתפוצץ בתוך 

 זמן קצר

חברת התעופה ווירג'ין  24.11.15 61
 אטלנטיק

של חברת התעופה ווירג'ין אטלנטיק  108הוטמנה פצצה בטיסה 
 מדטרויט ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה ווסט  25.11.15 62
 ג'ט

של חברת התעופה ווסט ג'ט מהליפקס  275הוטמנה פצצה בטיסה 
 לטורונטו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, משטרת בוסטון 25.11.15 63
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן  1094הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מבוסטון לדאלאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 

 צרק

משרדי חברת התעופה  25.11.15 64
 פראנס אייר

של חברת התעופה אייר פראנס  379הוטמנה פצצה בטיסה 
 מוונקובר לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

 ,סנט פולבשדה"ת   25.11.15 65
 , ארה"במיניאפוליס

של חברת התעופה דלתא איירליינס  1505הוטמנה פצצה בטיסה 
 פרנסיסקו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצרמיניאפוליס לסן מ

, משטרת סקרמנטו 25.11.15 66

 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  297הוטמנה פצצה בטיסה 

 מלוס אנג'לס להונולולו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר
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משרדי חברת התעופה  25.11.15 67
 אייר פראנס

פה אייר פראנס מסן של חברת התעו 83הוטמנה פצצה בטיסה 
 פרנסיסקו לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, שדה"ת בשיקגו 25.11.15 68
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  996הוטמנה פצצה בטיסה 
 ממיאמי לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

בקרת התנועה בנתיבי  25.11.15 69
 ארה"ב שיקגו ,האוויר

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  730ה פצצה בטיסה הוטמנ
 משארלוט ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה ווסט  07.01.16 70

 ג'ט

של חברת התעופה ווסט ג'ט מקלגרי  672הוטמנה פצצה בטיסה 

 לטורונטו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה     .1 07.01.16 71
 יר פראנסאי
-בשרלוטשדה"ת     .2

 טאון, קנדה
שדה"ת סנט     .3

 ג'ונס, קנדה

היעדים הנ"ל ומסר לנציגים שענו  שלושתהנאשם התקשר ל
של חברת התעופה אייר  17הוטמנה פצצה בטיסה כי לשיחותיו 

 פראנס ממניו יורק לצרפת אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משטרת סן  29.05.16 72
 רה"ב, אפרנסיסקו

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  209הוטמנה פצצה בטיסה 
 מסן פרנסיסקו ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

 סטפנוויל,משטרת  29.05.16 73

 ארה"ב

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  1770הוטמנה פצצה בטיסה 

 מיוסטון ללאס וגאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משטרת     .1 29.05.16 74
 , ארה"בסנטרוויל

משטרת     .2
 ליבינגסטון

של חברת התעופה אמריקן  2300הוטמנה פצצה בטיסה 
איירליינס מדאלאס לוושינגטון די.סי. אשר עתידה להתפוצץ 

 בתוך זמן קצר

, שדה"ת בפילדלפיה 29.05.16 75
 ארה"ב

ירליינס של חברת התעופה אמריקן אי 492הוטמנה פצצה בטיסה 
 מהפיליפינים לדאלאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת מק'קארן  29.05.16 76
 בלאס וגאס, ארה"ב

 ()שתי שיחות

  של חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק 44הוטמנה פצצה בטיסה 
 מלאס וג'אס ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

מנהל הבטיחות  29.05.16 77
 בבתחבורה, ארה"

מסן   של חברת התעופה דלתא 2105הוטמנה פצצה בטיסה 
 פרנסיסקו למיניאפוליס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משרדי חברת התעופה  29.05.16 78
 בריטיש איירוייס

  של חברת התעופה בריטיש איירוייס 112הוטמנה פצצה בטיסה 
 מניו יורק ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  29.05.16 79
 יונייטד איירליינס

  של חברת התעופה יונייטד איירליינס 1683הוטמנה פצצה בטיסה 
 מסן פרנסיסקו לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משרדי חברת התעופה  29.05.16 80
 אייר פראנס

של חברת התעופה אייר פראנס מניו  17הוטמנה פצצה בטיסה 
 שר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצריורק לפריז א

, שדה"ת של נאשוויל 29.05.16 81
 ארה"ב

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  208הוטמנה פצצה בטיסה 
 מוושינגטון ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר
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מועד  מס'
 השיחה

 תוכן דברי האיום וההפחדה שהשמיע הנאשםמושא האיום ו יעד השיחה

, שדה"ת ברינו, נבדה 29.05.16 82
 ארה"ב

טד איירליינס של חברת התעופה יוניי 502הוטמנה פצצה בטיסה 
 מסן פרנסיסקו לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, ניו יורק, JFKשדה"ת  06.06.16 83
 ארה"ב

הוטמנו מספר פצצות.  JFKמישראל לשדה"ת  11על -בטיסת אל
מוספא מבית הכלא -כן, דרש לשחרר אדם בשם מוסטפא-כמו

 בקולורדו

שדה"ת בטמפה,  26.07.16 84
 ארה"ב

מבולטימור לטמפה, הוטמנה  254אות'ווסט איירליינס בטיסת ס
 פצצה על ידי ארגון טרור

, סיאטלב שדה"ת 27.07.16 85
 ארה"ב

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  1696הוטמנה פצצה בטיסה 
 מניו ג'רזי לסיאטל אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

משטרת אוטווה,  16.08.16 86
 קנדה

של חברת התעופה אייר קנדה  888ה הוטמנה פצצה בטיס
 מאוטווה ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

-חברת התעופה ווסט 16.08.16 87
 ג'ט, קנדה

, שהייתה בדרכה מטורונטו לקלגרי 675בטיסת ווסט ג'ט מספר 
 באותה עת, הוטמנה פצצה שעתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

רשות הבטיחות  16.08.16 88
 קנדהבתעופה, 

של חברת התעופה ווסט ג'ט מקלגרי  675הוטמנה פצצה בטיסה 
 לטורונטו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

רשות שדה"ת  17.08.16 89
 , ארה"בבוושינגטון

של חברת התעופה אייר פראנס  27הוטמנה פצצה בטיסה 
 מוושינגטון לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

מונטון שדה"ת אד 17.08.16 90
 שבקנדה

של חברת התעופה ווסט ג'ט מאוטווה  225הוטמנה פצצה בטיסה 
 לאדמונטון שבקנדה אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

נתב"ג, חברת התעופה  17.08.16 91
 אל על

של חברת התעופה אל על מלוס  6הוטמנה פצצה בטיסה מספר 
 אביב אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר-אנג'לס לתל

שדה"ת דולס  17.08.16 92
 , ארה"בוושינגטון

של חברת התעופה אייר פראנס  27הוטמנה פצצה בטיסה 
 מוושינגטון דולס לפריז אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

שדה"ת בדבלין  30.08.16 93
 שבאירלנד

של חברת התעופה ארקיע  922איום ירי לעבר הנוסעים בטיסה 
 מדבלין לת"א

חברת התעופה     .1 30.08.16 94
 , אוסטרליהנטסוואק
 ,משטרת מסקוט    .2

 אוסטרליה

של חברת התעופה קוואנטס איירליינס  11הוטמנה פצצה בטיסה 
 מסידני ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

הוטמנו שתי פצצות, במטרה להרוג  160ג'ט מס' -בטיסת ווסט שדה"ת בקלגרי, קנדה 07.12.16 95
 , אותה הכין עבור חברוחפים מפשע

שדה"ת סחיפהול  08.12.16 96
 באמסטרדם, הולנד

 מאמסטרדם לתל אביב הוטמנו שתי פצצות 9575בטיסה  דלתא 

חברת התעופה  08.12.16 97
 בריטיש איירוויס

מלונדון לתל אביב הוטמנה  163בטיסת בריטיש איירוויס מס' 
 פצצה
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מועד  מס'
 השיחה

 תוכן דברי האיום וההפחדה שהשמיע הנאשםמושא האיום ו יעד השיחה

מציריך לתל אביב הוטמנה  256יירליינס מס' בטיסת סוויס א שדה"ת בציריך 08.12.16 98
 פצצה

מפרנקפורט לתל אביב  9122בטיסת יונייטד איירליינס מס'  יונייטד איירליינס 08.12.16 99
 הוטמנו שתי פצצות

שדה"ת פירסון  09.12.16 100
 בטורונטו, קנדה

 מטורונטו לקלגרי הוטמנה פצצה 669ג'ט -בטיסת ווסט

ושינגטון, שדה"ת בו 09.12.16 101

 ארה"ב

מוושינגטון לפריז הוטמנה  915בטיסת יונייטד איירלינס מס' 

 פצצה

לפרנקפורט גרמניה הוטמנה  704בטיסת אמריקן איירליינס מס'  שדה תעופה  09.12.16 102
 פצצה שתתפוצץ מספר דקות לפני הנחיתה.

-חברת התעופה אייר 10.12.16 103
 פראנס

ת"א לפריז, צרפת, הוטמנה מ 1621פראנס מס' -בטיסת אייר
 פצצה

 מתל אביב למינכן, גרמניה, הוטמנה פצצה 689בטיסת לופטהנזה  שדה תעופה 10.12.16 104

שדה"ת סיאטל,  12.12.16 105
 ארה"ב

מאלסקה לדטרויט, מישיגן,  2424בטיסת דלתא איירליינס 
 הוטמנה פצצה

שדה"ת בוושינגטון,  12.12.16 106

 ארה"ב

שעתידה לנחות בוושינגטון,  309איירליינס בטיסת יונייטד 

 הוטמנה פצצה

, חברת JFKשדה"ת  31.01.17 107
התעופה דלתא 

 איירליינס

של חברת התעופה דלתא מסן דייגו  2404הוטמנה פצצה בטיסה 
 לניו יורק אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  31.01.17 108
 אמריקן איירליינס

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  108ה הוטמנה פצצה בטיס
 מלוס אנג'לס ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  31.01.17 109
 יונייטד איירליינס

של חברת התעופה יונייטד איירליינס  2380הוטמנה פצצה בטיסה 
 מניו יורק לסן פרנסיסקו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, שדה"ת בסידני 31.01.17 110

 אוסטרליה

של חברת התעופה קוואנטס  2380הוטמנה פצצה בטיסה 

האוסטרלית מסידני לדאלאס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 
 קצר

שדה"ת בסן דייגו,  01.02.17 111
 ארה"ב

הנאשם התקשר לשדה"ת בסן דייגו והודיע לנציג שדה"ת שהוטמן 
 מן קצרמטען חבלה במטוס אשר עתיד להתפוצץ בתוך ז

שדה"ת מק'קארן  01.02.17 112
 , ארה"בוגאס-בלאס

וגאס לאוקלהומה אשר -מלאס 4405הוטמנה פצצה בטיסה 
 עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, שדה"ת בשיקגו 01.02.17 113
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  86הוטמנה פצצה בטיסה 
 צרמשיקגו ללונדון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן ק

חברת התעופה ווסט  01.02.17 114
 ג'ט

של חברת התעופה ווסט ג'ט מאוטווה  613הוטמנה פצצה בטיסה 
 לקלגרי אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר
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מועד  מס'
 השיחה

 תוכן דברי האיום וההפחדה שהשמיע הנאשםמושא האיום ו יעד השיחה

שדה"ת פורט  01.02.17 115
 , ארה"בלודרדייל

של חברת התעופה סאות'ווסט  591הוטמנה פצצה בטיסה 
תפוצץ בתוך זמן איירליינס ממיאמי בולטימור אשר עתידה לה

 קצר

, שדה"ת בסידני 02.02.17 116
, חברת אוסטרליה

 התעופה דלתא

דלתא מסידני ללוס  חברת התעופה של 40טיסה הוטמנה פצצה ב
אנג'לס. הפצצה נמצאת בתיק גב שהועלה למטוס, בתוך קופסא 

 הפצצה. לו עבור הנחתשילמו  . הנאשם טען כיבצבע כתום

חברת התעופה  02.02.17 117
 אמריקן איירליינס

של חברת התעופה אמריקן  1314הוטמנה פצצה בטיסה 
 איירליינס ממיאמי לבוסטון אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

חברת התעופה  02.02.17 118
 סאות'ווסט איירליינס

 טשל חברת התעופה סאות'ווס 3890הוטמנה פצצה בטיסה 
ץ בתוך זמן איירליינס מיוסטון לבולטימור אשר עתידה להתפוצ

 קצר

, שדה"ת בדאלאס 02.02.17 119
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן איירליינס  435הוטמנה פצצה בטיסה 
 מדאלאס לסן דייגו אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר

, קנזס סיטיבשדה"ת  16.02.17 120
 ארה"ב

של חברת התעופה אמריקן  1964הוטמנה פצצה בטיסה 
פונית לקנזס סיטי אשר עתידה להתפוצץ איירליינס מקרוליינה הצ

 בתוך זמן קצר

, דאלאסבשדה"ת  16.02.17 121

 ארה"ב 

של חברת התעופה סאות'ווסט  10הוטמנה פצצה בטיסה 

איירליינס מדאלאס ללוס אנג'לס אשר עתידה להתפוצץ בתוך זמן 
 קצר

 במעשיו המתוארים לעיל הנאשם: .11

אחרים, והטיל עליהם אימה, כדי  בפגיעה שלא כדין בגופם שלעל אנשים  איים .א

, כאשר להורות למטוסים לנחות ולפנותם מנוסעים ,להניעם להזעיק כוחות חירום

בפועל, במספר רב של מקרים, בשל האיום והטלת האימה, אכן הוזעקו כוחות חירום 

והונחתו מטוסים בנחיתת חירום, כאשר באחד המקרים אף הוזנקו מטוסי קרב 

אם ישקף ממנו סיכון לנמצאים על  ליירט את המטוס בכוננותם לליווי המטוס המאוי

   .הקרקע

פרסם אמרות העלולות לעורר פחד ובהלה בציבור ולהפריע לשלומו, כאשר ידע  .ב

 שהאמרות כוזבות.

 מסר לשוטרים ידיעות על עבירות פשע כשהוא יודע שהידיעות כוזבות. .ג

 קשר עם אחרים קשר לביצוע עבירות פשע. .ד

לחומר מחשב הנמצא במחשב בדרך של התחברות מרחוק כדי לעבור  חדר שלא כדין .ה

 עבירות לפי חוק העונשין.
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קיבל, מסר והחזיק מטבעות ביטקוין שמקורם בעבירה וששימשו לביצועה בארנקי  .ו

ביטקוין וירטואליים, במטרה להסתיר ולהסוות את מקורם ואת זהות בעלי הזכויות 

 בהם.

 :הוראות החיקוק .ב

סיפא  428עבירה לפי סעיף  – עבירות( ריבוי) הביאה לידי מעשהש סחיטה באיומים .1

 "(.)להלן: "חוק העונשין 1977-עונשין, התשל"זלחוק ה

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

)א( 159עבירה לפי סעיף  – עבירות(ריבוי ) פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה .3

 העונשין.  לחוק

סיפא לחוק  243סעיף עבירה לפי  – )ריבוי עבירות( ידיעות כוזבות בנוגע לעבירת פשע .4

 העונשין. 

 ( לחוק העונשין.1)א()499עבירה לפי סעיף  – קשירת קשר לפשע .5

לחוק  5עבירה לפי סעיף  –חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת )ריבוי עבירות(  .6

 .הלן: "חוק המחשבים"()ל 1995 –, התשנ"ה המחשבים

 2000-התש"ס ,לחוק איסור הלבנת הון (2)א()3-( ו1))א(3 רה לפי סעיפיםעבי – הלבנת הון .7

 .)להלן: "חוק איסור הלבנת הון"(

 

 בתי ספר ומוסדותבנוגע לאיומים הפחדה ו –שני  אישום

 :העובדות .א

או בסמוך , 8.3.2017לתאריך ועד  15.4.2015תאריך מבמשך תקופה של כשנתיים, החל  .1

בתי ספר, קניונים, תחנות  :דלקמןכ שונים גופים 2,000-כלהתקשר הנאשם  לכך,

תוך שימוש  מוסדות יהודיים, מוסדות ציבוריים שונים ועוד, בתי חולים, משטרה,

ואיים עליהם כי מעשי טרור ורצח  בשיטות מתוחכמות להסוואת זהותו, כמתואר במבוא,

 כמפורט בנספח לכתב האישום.ל הכעתידים להתבצע באותם מקומות, 

והדגיש נהג הנאשם לומר לקרבנותיו שפצצה מוטמנת באותו מקום,  במהלך שיחות אלה .2

רסס כי הפצצה עתידה להתפוצץ בתוך זמן קצר ו , שכןבפניהם כי אין ברשותם זמן רב

 התלמידים או האנשים השוהים במקום, וכי רבים יפגעו.הפצצה מכוון לראשי 

הודעות  באמצעות מחשבו , שלח הנאשם2017רים, במהלך חודש מרץ מק 32-בנוסף, ב .3

 כאמור.המכילים מידע כוזב, ובהן איומים  למחשביהם של קורבנותיו, דואר אלקטרוני
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לגרום להם להזעיק כוחות כדי להטיל אימה על יושבי המקום, זאת עשה הנאשם כל  .4

 חירום למקום ולפנות את הנוכחים בו.

, ופונו ימים כוחות חירוםו והגיעו לחלק מהמקומות המאווזעקבעקבות המעשים ה .5

 מים, כמפורט בנספח לכתב האישום.מקומות מאוי

הנאשם עקב אחר הדיווחים בכלי התקשורת על אודות השלכותיהן של שיחות האיום  .6

וההפחדה שביצע, ובמספר רב של הזדמנויות שמר ברשותו את התיעוד החדשותי בנוגע 

המשיך בביצוע שיחות ההפחדה והאיום באופנים המתוארים  לתוצאות מעשיו. הנאשם

 באישום זה, אף לאחר שהתחוורו לו תוצאות מעשיו. 

חלק מהמעשים בוצעו בידי הנאשם לבקשת אנשים שזהותם אינה ידועה למאשימה, אשר  .7

איום  שיחות שיבצע עבורם "רשת האפלה"ב AlphaBayבאתר  פנו לנאשם בעקבות הצעתו

ירטואלי ועבור האיומים באמצעות המטבע הו נאשםשילמו ללה אנשים א כאמור.

 ., לבקשתוביטקוין

, שזהותם אינה ידועה שיחות האיום קשר הנאשם קשר עם אחריםחלק מ לצורך ביצוע .8

איום שיחות  על מנת שיבצעו ירטואלי ביטקוין,ובמטבע הו ושילם להם למאשימה,

 .מפורטות שמסר להם הנאשם בהתאם להוראות והנחיות

התשלומים בוצעו לבקשת הנאשם במטבעות ביטקוין, אותם הנאשם קיבל, העביר  .9

 כדי להסתיר את בעלי הזכויות בהם ואת מקורם. והחזיק בארנקי ביטקוין וירטואליים,

לשם ביצוע חלק מהשיחות, וכדי להקשות עוד יותר על זיהויו כמבצע העבירות, התקשר  .10

אחרים, ללא ידיעתם וללא הסכמתם, הנאשם מרחוק והתחבר למחשביהם של אנשים 

המאפשר התחברות מרחוק, השתלטות על המחשב  Remote Desktopתוך שימוש ביישום 

הנחדר ופעולה מתוכו, באופן המסווה את זהותו של הנאשם, כך שהעקבות לפעולתו 

 יובילו בדיעבד אל המחשב הנחדר. 

 במעשיו המתוארים לעיל הנאשם: .11

פה ובכתב, בפגיעה שלא כדין בגופם שלהם ושל אחרים, איים על אנשים רבים, בעל  .א

והטיל עליהם אימה, כדי להניעם להזעיק כוחות חירום למקום שנזכר באיומו של 

הנאשם, ולפנות את האנשים הנמצאים במקום. במקרים רבים הוזעקו כוחות חירום 

 האיום והטלת האימה כאמור. בשלופונו אנשים, 

חד ובהלה בציבור ולהפריע לשלומו, כאשר ידע פרסם אמרות העלולות לעורר פ .ב

 שהאמרות כוזבות.

 מסר לשוטרים ידיעות על עבירות פשע כשהוא יודע שהידיעות כוזבות. .ג

 קשר עם אחרים קשר לביצוע עבירות פשע. .ד
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, שהינן מידע שהיה העביר לאחרים באמצעות מחשבו הודעות דואר אלקטרוני כוזבות .ה

 .ימוש בובו כדי להטעות, בהתאם למטרות הש

חדר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב בדרך של התחברות מרחוק כדי לעבור  .ו

 עבירות לפי חוק העונשין.

לביצועה בארנקי  ובעבירה וששימש םשמקור מטבעות ביטקויןהחזיק ו , מסרקיבל .ז

ואת זהות בעלי הזכויות  םביטקוין וירטואליים, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור

 .הםב

 :יקוקהוראות הח .ב

סיפא  428עבירה לפי סעיף  – )ריבוי עבירות( שהביאה לידי מעשה סחיטה באיומים .1

 .לחוק העונשין

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

)א( 159עבירה לפי סעיף  – )ריבוי עבירות(פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה  .3

 לחוק העונשין. 

סיפא לחוק  243עבירה לפי סעיף  – )ריבוי עבירות( בנוגע לעבירת פשע עות כוזבותידי .4

 העונשין. 

 ( לחוק העונשין.1)א()499עבירה לפי סעיף  – קשירת קשר לפשע .5

 ( לחוק המחשבים.1)א()3עבירה לפי סעיף  – )ריבוי עבירות(מידע כוזב  .6

לחוק  5עבירה לפי סעיף  – )ריבוי עבירות( חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת .7

 המחשבים.

 לחוק איסור הלבנת הון. (2)א()3-( ו1))א(3 עבירה לפי סעיפים – הלבנת הון .8
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 החזקת בני ערובה ורציחתםל נוגעאיומים בהפחדה ו –שלישי  אישום

 :העובדות .א

, כפי שיפורט מקרים 48-כב , או בסמוך לכך,2017פברואר -ו 2015אפריל בין החודשים  .1

קשר הנאשם לתחנות משטרה, תוך שימוש בדרכים מתוחכמות להסוואת להלן, הת

זהותו, כמתואר במבוא, איים על השוטרים וטען בפניהם בכזב כי הוא מחזיק בילדים 

קטנים או בבני משפחה כבני ערובה, בכתובת מסויימת שמסר לשוטרים, וכי בכוונתו 

 לכתובת. להוציאם להורג בתוך זמן קצר וכן לירות בשוטרים שיגיעו

זאת עשה הנאשם כדי להניעם להזניק כוחות משטרה וכוחות מיוחדים לכתובת בית  .2

המגורים שמסר ולגרום לפריצת הכוחות לאותו בית. בחלק מהמקרים הזניקו השוטרים 

 כוחות משטרה לכתובת שמסר הנאשם, מפני האיום והטלת האימה.

הנאשם , או בסמוך לכך, עקב 19.5.2015-ועד ל 2015בארבעה מקרים, החל בחודש אפריל  .3

 השלכות שיחות האיום וההפחדה שביצעאודות אחר הדיווחים בכלי התקשורת על 

הנאשם  והתגלה לו כי הוזעקו כוחות משטרה רבים למקום המאוים., במסגרת אישום זה

הנאשם המשיך בביצוע  שמר ברשותו את התיעוד החדשותי בנוגע לתוצאות מעשיו.

 ם כאמור, אף לאחר שנודעו לו השלכות מעשיו. שיחות ההפחדה והאיו

במעשיו המתוארים לעיל הנאשם מסר לאנשי משטרה ידיעות על עבירות פשע כשהוא  .4

יודע שהידיעות כוזבות, ואיים עליהם בעל פה, בפגיעה שלא כדין בגופם של אזרחים 

רוץ ולפ טרה למקום שנזכר באיומו של הנאשםושוטרים, כדי להניעם להזעיק כוחות מש

למקום. בחלק מהמקרים הוזעקו כוחות משטרה למקום, מפני האיום והטלת האימה 

 כאמור.

 :הוראות החיקוק .ב

סיפא לחוק  243עבירה לפי סעיף  – )ריבוי עבירות( בנוגע לעבירת פשע ידיעות כוזבות .1

 העונשין. 

סיפא  428עבירה לפי סעיף  – שהביאה לידי מעשה )ריבוי עבירות( סחיטה באיומים .2

 .וק העונשיןלח

 רישא לחוק העונשין. 428עבירה לפי סעיף  – עבירות( ריבוי) סחיטה באיומים .3
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 איומים והפחדה בנוגע לאישי ציבור אמריקנים – רביעי אישום

 :העובדות .א

 (:George E. Littleג'ורג' ליטל )

 בכיר לשעבר, George E. Little-תקשר הנאשם פעמיים ל, או בסמוך לכך, ה9.7.2015ביום  .1

במשרד ההגנה של ארצות הברית )להלן: "ג'ורג'"(. במסגרת השיחות הטריד הנאשם את 

כן, אמר הנאשם, במסגרת השיחות, -ג'ורג' ושאל אותו האם הוא מענה ילדים בביתו. כמו

כי יש לו אינפורמציה על כך שגורג' מתכוון לרצוח ילדים וכי ג'ורג' מחזיק פצצות וכלי 

 נשק בביתו.

הברית,  -, או בסמוך לכך, התקשר הנאשם למשטרת וושינגטון בארצות9.7.2015ביום  .2

כי  בפניו , אשתו של ג'ורג', וטען בכזבBethany-התייצג בכזב בפני השוטר שענה לשיחתו כ

כי ג'ורג' שומר בביתו כלי נשק רבים לצורך וספר -ג'ורג' מתכוון לרצוח עשרות ילדים בבתי

את כתובת ביתו של  שוטרמסר הנאשם ל ה,אחר דברים אלרציחת הילדים כאמור. ל

ולפשוט על  ג'ורג'. כל זאת עשה הנאשם בכדי להניע את המשטרה להגיע לביתו של ג'ורג'

 .הבית

, או בסמוך לכך, התקשר הנאשם שלוש פעמים לביתו של ג'ורג' ואיים 14.7.2015ביום  .3

"ג'ורג'  -כן אמר כי , ולהגיע לביתו, לחטוף את ילדיו ולהרוג אותם בכוונתוכי באמרו עליו 

מידע רב  ברשותוכי  בנוסף, כדי להטיל אימה על ג'ורג', אמר הנאשם. ליטל הוא אדם מת"

 על ג'ורג' וילדיו.

התקשר הנאשם לשירות הטיפול הרפואי הדחוף  , או בסמוך לכך,14.7.2015 ביום .4

, בכוונה 'ו של ג'ורגאשתכ התייצג בכזב בפני הנציג שענה לשיחתו (,EMS)בוושינגטון 

בכזב כי הוא זקוק לאמבולנס בדחיפות, אשר עליו להגיע לכתובת  בפניו וטען להטעותו,

 .לנציגביתו של ג'ורג', אותה מסר 

לשירות הטיפול הרפואי הדחוף התקשר הנאשם שוב  , או בסמוך לכך,3.9.2015ביום  .5

בכזב כי חווה  בפניו וטען, התייצג בכזב בפני הנציג שענה לשיחתו כג'ורג' בוושינגטון

התקף לב וכי הוא זקוק בדחיפות לאמבולנס, אשר עליו להגיע לכתובת ביתו של ג'ורג', 

 .לנציגאותה מסר 

 עהמתוארות לעיל ביצע הנאשם בכדי להנילשירות הטיפול הרפואי הדחוף את השיחות  .6

 לשלוח אמבולנס לכתובת ביתו של ג'ורג' ובכך להטרידו. נציגי השירותאת 

מות להסוואת תוך שימוש בשיטות מתוחכארו לעיל בוצעו בידי הנאשם השיחות שתו .7

 .זהותו, כמתואר במבוא
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 (:Lopez B. Ernestoארנסטו לופז )

)להלן:  Ernesto B. Lopezפרסם סנאטור מדינת דלוור בארצות הברית,  19.1.2016ביום  .8

 1-3מים "הסנאטור"( הודעה בגנות שיחות האיום שבוצעו בידי הנאשם כמפורט באישו

 לעיל.

בעקבות זאת, פנה הנאשם לאדם שזהותו אינה ידועה למאשימה )להלן: "השותף"(, וקשר  .9

עמו קשר לסחוט את הסנאטור באיומים באמצעות הטלפון, בדרישה שישלם בגין 

 התבטאויותיו בגנות שיחות האיום.

במסגרת הקשר ולשם קידומו העביר הנאשם לשותף את פרטיו של הסנאטור, לרבות  .10

בנוסף, הנאשם מסר לשותף את  שמו, כתובתו, מספר הטלפון שלו, ושמות בנותיו ואשתו.

 שעליו למסור לסנאטור.דברי האיום, ההפחדה והסחיטה תוכן 

, במסגרת הקשר ולשם קידומו, התקשר השותף לסנאטור, דרש ממנו 24.9.2016ביום  .11

איים עליו כי יגיע לביתו ו₪  4,000-לשלם לו שני ביטקוין, שהיו שווי ערך באותה עת לכ

 של הסנאטור אם לא ישלם, וירצח את בתו של הסנאטור, קלייר.

 הנאשם: במעשיו המתוארים לעיל .12

איים על אדם בפגיעה שלא כדין בו ובני משפחתו והטיל עליו אימה, כדי להניעו  .א

שלא לפרסם התבטאויות נוספות בגנות שיחות האיום ולשלם לנאשם או למי 

 מטעמו ביטקוין.

 .שלא כדין בגופו ובבני משפחתו בפגיעה איים על אדם .ב

 .מסר לשוטר ידיעה על עבירות פשע כשהוא יודע שהידיעה כוזבת .ג

 התייצג בכזב כאדם אחר בכוונה להונות. .ד

 .(סחיטה באיומים) עשות פשעקשר עם אחר קשר ל .ה

 :הוראות החיקוק .ב

 רישא לחוק העונשין. 428עבירה לפי סעיף  – סחיטה באיומים .1

 .לחוק העונשין 192עבירה לפי סעיף  – יםאיומ .2

 .סיפא לחוק העונשין 243עבירה לפי סעיף  –בנוגע לעבירת פשע  ידיעות כוזבות .3

 לחוק העונשין. 441עבירה לפי סעיף  –התחזות כאדם אחר  .4

 ( לחוק העונשין.1)א()499עבירה לפי סעיף  –שירת קשר לפשע ק .5



23 

 

 נשק חטיפתו תתקיפת שוטר – שיחמיאישום 

 :בדותהעו .א

בית משפט השלום בראשון לציון צו כבוד השופט מיכליס מהוציא  22.3.2017ביום  .1

ולתפוס  של הנאשם המתיר למשטרת ישראל לערוך חיפוש בביתו 47283-03-17 ומספרש

 ."(הצו)להלן: " לעילחפצים, לשם חקירת העבירות שפורטו 

טרי יחידת הסייבר בלהב הגיעו שו ,או בסמוך לכך ,בבוקר 06:00בשעה  23.3.2017ביום  .2

, לביתו של הנאשם "(קצינהה)להלן: " חופית פימה קצינת המשטרה פקד, בהם גם 433

  בהתאם לצו. חיפוש בבית , כדי לערוך***************ברחוב 

, אשר סוגל לירות כדור שבכוחו "יריחו"מסוג תה הקצינה חמושה באקדח יאותה עת, היב .3

 בידי הקצינההוחזק  . האקדח"(האקדח)להלן: " יםכדורובו מחסנית עם  ,להמית אדם

 חובר לחגורת מכנסיה.ש ייעודיבנרתיק 

טען  בחדרו של הנאשם, הקצינהבמהלך החיפוש שערכה או בסמוך לכך,  08:39בשעה  .4

. זאת ייה בחדרודבר מה שנמצא מעל הספרב לא הבחינהכי  הנאשם בכזב בפני הקצינה

גרום להתייצבותה ול ,פינה ההקצינה לאותטען הנאשם כדי להפנות את תשומת לב 

ביתר  ת הקצינהלתקוף אבמיקום בו יכולתה להתגונן תהא מוגבלת, דבר שיאפשר לנאשם 

 .ולחטוף את האקדח קלות

, פנתה הקצינה אל הנאשם ושאלה אותו אם אכן יש טענתו הכוזבת של הנאשםבעקבות  .5

 .הכוזבת וחזר על טענתו דבר מה נוסף שלא ראתה, והנאשם השיב בחיוב מעל הספריה

לאור זאת הציבה הקצינה כיסא בסמוך לספריה, נעמדה על הכיסא, והניחה את ידה מעל  .6

על הקצינה, בכוח התנפל הנאשם הספריה, כדי לבדוק את דבריו של הנאשם. בשלב זה 

 .בידיו אחז בוו שבחגורת מכנסיה מן הנרתיק האקדח, שלף את שלא כדין תקף אותה

ל המיטה שנמצאה בחדר, א ברהמוף לעבר הנאשם, הפילוהשוטר ליעד אזינק  בתגובה, .7

ונאבק בו, במטרה להוציא מידיו את אקדחה של הקצינה, בעוד הנאשם מנסה לכוון את 

 האקדח.

בשלב זה הקצינה ושוטרים נוספים החלו לסייע לשוטר אברהמוף עד אשר חילצו מידיו  .8

 .האקדחשל הנאשם את 

 . באקדחתה ית עם הכדורים, אשר היבמהלך המאבק נפלה המחסני .9

כתוצאה מן התקיפה נגרמו לקצינה פצעי חבלה ושריטות במרפקיה והיא סבלה מכאבי  .10

 גב.
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במעשיו המתוארים לעיל הנאשם תקף שוטרת בקשר למילוי תפקידה כחוק, בכוונה  .11

 תפקידה כחוק, וגרם לה לחבלה של ממש.  ולמנוע ממנה למלא אתלהפריע לה 

הנאשם נשא אקדח שסוגל לירות כדור שבכוחו להמית ו המתוארים לעיל, במעשיכן, -כמו .12

 אדם בלא רשות על פי דין.

 :הוראות החיקוק .ב

 )ב( רישא לחוק העונשין.144עבירה לפי סעיף  –נשיאת נשק  .1

 ( לחוק העונשין.1)274עבירה לפי סעיף  – תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות .2

 .העונשין לחוק 380סעיף עבירה לפי  –תקיפה הגורמת חבלה של ממש  .3

  

 

 מתן אמצעים לביצוע פשע ב"רשת האפלה" – שייש אישום

 :העובדות .א

ולרכז  מה"רשת האפלה" או בסמוך לכך ועד למעצרו, נהג הנאשם לאסוף 2015משנת  .1

 מדריכים כתובים המסביריםקבצים רבים המכילים בכונן קשיח ובהתקן אחסון נייד 

שנועדו לאפשר את ביצוע חלק ממוחשבות וכן ערכות  כיצד לבצע עבירות בתחומים שונים

  פורט להלן:כממהעבירות המתוארות במדריכים, 

מדריכים המסבירים כיצד לייצר חומרי נפץ ומטעני חבלה, כיצד למקם אותם  .א

 ולהשתמש בהם.

 אודות שיטות תקיפה, חבלה ורצח.על מדריכים המספקים הסברים  .ב

 וריצין.מדריכים לייצור רעלים, בהם ציאניד  .ג

מדריכים לייצור סמים מסוכנים, לרבות גידול מריחואנה, הפקת קוקאין וייצור  .ד

LSD. 

מדריכים לזיוף שטרות כסף, בהם הסברים בדבר סוגי המכשור הנדרש לביצוע  .ה

הזיוף וערכות בהן דוגמאות ממוחשבות של כל פרט בשטרות, לצורך הדפסת 

 השטרות.

ערכות בהן דוגמאות ממוחשבות של מדריכים לזיוף מסמכים רשמיים, לרבות  .ו

 תעודות זהות, דרכונים, רישיונות נהיגה ועוד.



25 

 

מדריכים כתובים המסבירים כיצד לבצע עבירות הונאה, והונאה באמצעות  .ז

 כרטיס חיוב.

מאגרים עם פרטי התחברות באמצעות האינטרנט לחשבונות בנק של לקוחות  .ח

 שונים.

, שהנן תוכנות שסוגלו לגרום נזק ם(מדריך המספק שיטות להפצת נוזקות )וירוסי .ט

 . למחשב, לתוכנה או למידע ממוחשב

להעברת  ברשת החברתית פייסבוק ולאפליקצייהמדריכים לפריצה לחשבונות  .י

 .whatsappמסרים מיידיים 

 ."(ערכות הפשיעה)להלן: "

, תוך מדריך מצולם, המפרט כיצד ניתן לבצע שיחות הפחדה ואיום בנוסף, ערך הנאשם .2

בשירותים מקוונים שונים, לרבות שירותים המאפשרים להסוות את זהות  שימוש

המתקשר. הנאשם ערך את המדריך האמור על מנת להציעו למכירה באמצעות ה"רשת 

  "(. המדריך המצולםהאפלה" )להלן: "

ואת ערכות הפשיעה נהג הנאשם להציע את  במהלך התקופה הרלוונטית לאישום זה, .3

, תוך "(האתרב"רשת האפלה" )להלן: " AlphaBayבאתר  למכירההמדריך המצולם 

פרסם הנאשם  .אתרשונים ששימשו אותו לכניסה ומכירה ב שימוש במספר חשבונות

אתר שונים ב םעם משתמשיהתקשר ואת המדריך המצולם,  את ערכות הפשיעהבאתר 

 .לאותם משתמשים , ונהג למכור אותםשהציע ערכות הפשיעהלמכירת בהסכמים 

בתחום מסויים לכדי  פשיעה ריכז הנאשם כמות גדולה של ערכותנויות שונות, בהזדמ .4

, ומכר אותם באתרלמכירה פים מקיפים אלה הציע אוסאף אוסף מקיף באותו תחום, ו

 .למשתמשים שונים

כשהוא יודע שהדבר עלול במעשיו המתוארים לעיל הנאשם נתן לאחרים כלים ומידע  .5

 .צוע פשע או להקלת ביצועולשמש, במישרין או בעקיפין, לבי

 :הוראת החיקוק .ב

 .לחוק העונשין )א(498עבירה לפי סעיף  – מתן אמצעים לביצוע פשע
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 "רשת האפלה"ב בסם תיווך לסחר -אישום שביעי 

 :העובדות .א

 האמור באישום השישי הוא חלק בלתי נפרד מאישום זה.  .1

שת האפלה" )להלן: ב"ר AlphaBayפנה אל הנאשם, דרך אתר , 2016עובר לחודש מאי  .2

 . סוחר הסמים"(סוחר הסמים)להלן: " מקנדה בסמים אדם העוסק בסחר"(, האתר"

 MDMAמסוג  סם מסוכן ,באתרתחת חשבונו  כי הנאשם יפרסם ויציע למכירההציע 

שיווק סוחר הסמים, וכי הנאשם יקבל עבור כך עמלה  , אותו("םהסלהלן: ") "אקסטזי"

 מי המכירה של הסם .מתוך סכו

לפרסם,  , דרך ה"רשת האפלה",קשרו הנאשם וסוחר הסמים קשר ,בעקבות ההצעה .3

באמצעות האתר. במסגרת הקשר ולשם קידומו, סיכמו  סםלהציע למכירה ולמכור 

טול הנאשם יים, סה יהנאשם וסוחר הסמים כי מתוך התשלום שיקבל הנאשם מרוכש

ידרש יסוחר הסמים, אשר מסכום העסקה, ואת היתרה יעביר ל 25%עמלה בשווי  לעצמו

 לספק את הסם לרוכש באמצעות הדואר.

הציע הנאשם את הסם למכירה באתר, ותיווך באמצעות האתר,  ,בהתאם לאמור לעיל .4

או בסמוך לכך, בחמש עסקאות למכירת סם בשווי כולל של  ,2016במהלך חודש מאי 

 .ביטקויןהמטבע הווירטואלי לנאשם באמצעות  , אשר שולם955$-כ

העביר הנאשם לסוחר הסמים, אשר נדרש לספק את  ביטקויןה מטבעותר קבלת לאח .5

$, והותיר בידיו את 716-כהשווה לסכום כולל ב מטבעות ביטקוין הסם באמצעות הדואר,

 .התיווך פעולת , כעמלה עבור239$-של כ שוויב יתרת מטבעות הביטקוין

יר והחזיק בארנקי במטבעות ביטקוין, אותם הנאשם קיבל, העב התשלומים בוצעו .6

 ביטקוין וירטואליים, כדי להסתיר את בעלי הזכויות בהם ואת מקורם.

הנאשם תיווך בעסקאות ובסחר בסם מסוכן, קשר עם אחר  ,במעשיו המתוארים לעיל .7

קשר לביצוע עבירות סמים, וכן קיבל, מסר והחזיק מטבעות ביטקוין שמקורם בעבירה 

רטואליים, במטרה להסתיר ולהסוות את מקורם וששימשו לביצועה בארנקי ביטקוין וי

  ואת זהות בעלי הזכויות בהם.

 :הוראות החיקוק .ב

 לפקודת הסמים המסוכנים 14עבירה לפי סעיף  – עבירות( 5) תיווך לסחר בסם מסוכן .1

 .1973-תשל"גה]נוסח חדש[, 

 ( לחוק העונשין.1)א()499עבירה לפי סעיף  –קשירת קשר לפשע  .2

 ( לחוק איסור הלבנת הון.2)א()3-( ו1)א()3לפי סעיפים עבירה  – הלבנת הון .3
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 דמויות של קטינים בהם תועבה פרסומי – שמיניאישום 

 :העובדות .א

כונן , החזיק הנאשם ב23.3.2017או בסמוך לכך, ועד למועד מעצרו ביום  2014שנת מ .1

סרטים המתארים חומרי  117-כתמונות ו 123-כ(, "הכונן הנייד")להלן:  קשיח נייד

 ועבה ובהם דמויות של קטינים, כמפורט להלן:ת

אינוס קטינות על ידי בגירים ויחסי מין של קטינים  בהם מתועדים מעשיסרטים  .א

עם קטינות, לרבות בעילה של קטינות באמצעות איבר מין ובאמצעות חפצים, וכן 

 ביצוע מעשי סדום הכוללים החדרת איברי מין לפי הטבעת ולפיהן של קטינות. 

אופן ב מצולמות ,חלקי וקטינות בעירוםקטינות בעירום מלא  נראותבהן  תמונות .ב

ובאיבר  אזור המפשעהב המתמקדים תקריבתצלומי , לרבות המתמקד במיניותן

 באיבר מינן. נוגעות אשר המין של הקטינות, ותצלומים בהם נראות קטינות

 "(התכנים הפדופיליים)להלן ביחד: "

 10yo"בשמות הבאים:  כונן הניידפדופיליים הוחזקו בחלק מן הקבצים המכילים תכנים  .2

strip", "11 exibindo in la webcam", "12y Blowjob + Cum In Mouth", "10y Tara 

Blowjob + Anal Riding Fuck (05min)", "Open f08 - 12Yo Girl Fuck With Man And 

Little Boy." 

כי נאשם לאחרים, באמצעות האינטרנט, או בסמוך לכך, הציע ה 2014בנוסף, במהלך שנת  .3

 בתמורה לכך שהם יעבירו לו תכנים, שברשותו ישלח להם את התכנים הפדופיליים

 שברשותם. ים אחריםפדופילי

ומי תועבה ובהם דמויות של במעשיו המתוארים לעיל, החזיק הנאשם ברשותו פרס .4

 קטינים, וכן פרסמם, על דרך של הצעה לציבור באמצעות מחשב. 

 :ת החיקוקוראהו .ב

 )ב( לחוק העונשין.214עבירה לפי סעיף  – פרסום תועבה ובו דמותו של קטין .1

 .( לחוק העונשין3)ב214עבירה לפי סעיף  – תועבה ובו דמותו של קטין פרסוםהחזקת  .2

 
 

  
 יוני חדד, עו"ד 

 סגן בכיר בפרקליטות המדינה, מחלקת הסייבר 
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 בקשת חילוט

לפקודת סדר  39סעיף  המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו לפי ביתאם יורשע הנאשם יתבקש 

 לחוק איסור הלבנת הון 21סעיף ו, 1969 –)מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט  הדין הפלילי

ביטקוין,  183.8659הנאשם בסך  שקיבל והחזיקהמטבעות הווירטואליים ולהורות על חילוט 

 ;873,179₪-הגשת כתב האישום עומד על סך של כושווים נכון למועד  המהווים שכר העבירות

מחשביו חילוט  ן שהחזיק הנאשם בחדרו ביום מעצרו;)אירו( במזומ 920€-$ ו2848חילוט הסך של 

ים אשר שימשו את נייד ים והתקני אחסוןקשיחה הכונניםשל הנאשם על כל רכיביהם, וחילוט 

 הנאשם.

 

 

  
 יוני חדד, עו"ד 

 דינה, מחלקת הסייברסגן בכיר בפרקליטות המ 

 

 

 433יחידת הסייבר בלהב , 91534/16פלא 

 2017 אפרילב 24, אביב-תל

   

 

 

 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 

 הודעה לבית המשפט

  1982-א)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב15בהתאם להוראות סעיף 

להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, עשוי להתבקש את כי בית המשפט המאשימה מודיעה בז

 אם יורשע בתיק זה.

 


