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סחטו וכלאו אישה שניהלה קשר רומנטי עם אסיר
כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד שבעה חשודים ,החשודים בשורת עבירות
סחיטה ואף כליאה בכוח .הפרשה החלה לאחר שהאישה ניהלה קשר זוגי עם אסיר ,וכאשר ניסתה
להיפרד ממנו החל לסחוט אותה .לאחר שסירבה עירב את הנאשמים הנוספים ואלה חטפו את האישה
ובן זוגה ,כלאו אותם בדירות מסתור ודרשו כופר.
הנאשם הראשי הוא אסיר שמרצה עונש מאסר ולפי האישום הוא הכיר את המתלוננת ,והחל להתפתח ביניהם קשר רומנטי למשך
שנים .האישה נהגה לבקר את החשוד ולהגיע אליו לבית הסוהר כבת זוגו ואף העבירה לו כספים שהרוויחה מעבודתה.
לפני חודשים אחדים החליטה האישה לסיים את הקשר לאחר שהכירה גבר אחר .היא הפסיקה לבקר את החשוד ולהעביר לו כספים.
מיד עם הפרידה החל החשוד להטריד את האישה ולאיים עליה .הוא דרש סכום כסף גבוה תמורת האישור לפרידה ולאחר שבני הזוג
סירבו ,החל לשתף פעולה עם החשודים הנוספים.
החשודים חטפו את בן הזוג החדש של האישה ,על אף צעקותיו והתנגדותו .בפני האישה טענו כי הם לוקחים אותו לטיפול גמילה
בסמים ואף הציעו לה להצטרף אליהם .הם כלאו את שני בני הזוג בדירות מסתור נפרדות והמשיכו לדרוש כופר ואם לא ,איימו על בן
הזוג שיירצחו אותו ואף התקשרו לאביו ודרשו כופר תמורת שחרורו .המשטרה ,שקיבלה דיווח על המקרה ,הצליחה לאתר את האישה
במקום המסתור שלה בתל אביב ולאחר מכן גם הגבר שוחרר.
חלק מההאשמות כנגד החשודים הם :חטיפה לשם כליאה ,חטיפה לשם סחיטה ,סחיטה בכוח ,סחיטה באיומים ,כליאת שווא ,שיבוש
מהלכי משפט ועבירות רבות ונוספות .עורך הדין שאדי כבהא מייצג שלושה מתוך החשודים ומוסר כי לקוחותיו מכחישים כל קשר
לאירוע .עורך הדין אורי בן נתן מייצג שלושה חשודים נוספים מוסר כי אכן אספו את הגבר ,אך לצורך גמילתו מסמים ולא למטרה
אחרת.
החקירה בעניינים נמשכת.
הענישה על עבירת חטיפה נעה בין  10ל 20 -שנות מאסר.
כמו כן ,סעיף  428לחוק העונשין עוסק בעבירות סחיטה וקובע עד  7שנות מאסר למאיים על אחר בכתב ,בעל פה או בהתנהגות
בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר ,בחירותם ,ברכושם ,בפרנסתם ,בשמם הטוב ,בצנעת הפרט שלהם ,או מאיים על אדם
לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר או מטיל אימה בדרך אחרת בכדי להניע את האדם לעשות מעשה או
להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו .עונש המאסר מזנק ל 9-שנים אם המעשה או המחדל מפני האיום או הטלת האימה נעשו.
בנוסף ,כליאה של אדם שלא כדין ,דינה שלוש שנות מאסר .אם בוצעה העבירה תוך התחזות של העבריין כבעל מעמד רשמי או תוך
התיימרות כי יש לו צו ,אזי העונש חמור יותר – מאסר של חמש שנים.
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