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פיתוי מסוכן  -שימוש בנערות פיתוי למטרות
סחיטה
נערה צעירה ויפה מתחילה עם גבר מבוגר בבר ,נשמע כמו פנטזיה? יכול להיות .אומנם לא
פעם הפנטזיה עשויה להתגלות כעוקץ של ממש תוך סכנה לקריירה ,לחיי המשפחה ולשמו
הטוב של הקורבן .לא אחת ,גורמים שונים עושים שימוש בנערות פיתוי כדי לסחוט כספים
רבים מגברים ,הנמצאים לא פעם בעמדות מפתח בכירות .זוהי מלכודת מתוחכמת ,יעילה
ומסוכנת שרבים עלולים ליפול לתוכה .הסחיטה יכולה להתבטא החל מלקיחת כספים,
דרך מסירת מידע חשוב וכלה בנתינת טובות הנאה כאלה ואחרות .גם נערות הפיתוי
מקבלות שכר נאה עבור עבודתן "המוצלחת" .עו"ד אסף מסביר אודות השימוש בנערות
פיתוי למטרות סחיטה והעונש הצפוי לאדם המפעיל נערת פיתוי למטרות סחיטה.
שימוש בנערות פיתוי לשם השגת טובות הנאה כאלה ואחרות ,מסווגת לקטגוריית עבירות סחיטה ועושק שכן
מדובר בניצול חולשה אנושית לתועלת הנוכלים .מדובר במעשה שאינו מוסרי בו הנוכל לכאורה לא החתים
את הקרבן על שום מסמך ,לא גנב ממנו ,לא רימה אותו וכיוצא בזה ,אלא בסך-הכל שידך בינו לבין אישה
אטרקטיבית ,שעבור כך הוא דורש מחיר גבוה שלא פעם הקרבנות מתפתים לשלם ,בלית ברירה .במידה
והקרבן לא משלם את המחיר או טובת ההנאה שהוא נדרש לספק הנוכל עלול לפגוע בו בדרכים שונות אך
לאו דווקא אלימות ,כגון גילוי הדבר לאשתו תוך הריסת חיי משפחתו ותדמיתו.
בשנת  2015הורשעה נערת פיתוי שגויסה על ידי עבריינים בכדי לסחוט מיליונר צרפתי .למרות שהתכנית לא
הוצאה לפועל ,נערת הפיתוי בת ה 29-מאשקלון ,הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע ונגזר עליה  6חודשי
מאסר על תנאי בנוסף להתחייבות כספית .חקירה משטרתית ענפה שנעשתה על ידי חוקרי היחידה המרכזית
לכיש ,חשפה את המזימה באמצעות האזנות סתר בה העבריין המפעיל הורה לנערה "לזרום" עם הגבר
הצרפתי לבית המלון .בבית המלון הוא תכנן לסחוט מהקרבן סכום כסף נאה כי לכאורה ,הוא "התחיל" עם
אשתו .כתב האישום חושף כי בחודש נובמבר בשנת  ,2013הנערה הופעלה על ידי העבריין שהורה לה
לרדת לאילת כשהיא לבושה בבגדים יפים ,שאותם ביקש שתקנה מכסף שישלח לה ואף נשאלה על ידיו
באילו פרטי הלבשה תחתונה היא מעוניינת .התכנית כאמור לא הוצאה לפועל אומנם הנערה יחד עם
שלושה נוספים נעצרו.

מה דינו של אדם המפעיל נערת פיתוי לצורך סחיטה?
סחיטה באמצעות נערות פיתוי לעיתים נעשית באמצעות הטלת אימה ופחד על הקרבן .הנוכלים עשויים
להתחזות לבעלים של אותן הנערות ולדרוש כספים כי לכאורה "התחילו" עם נשותיהם .במקרים אחרים
עשויים לאיים על הקרבן כי ההיענות שלו לנערה – תסופר לאשתו .במקרים חמורים הנוכלים מצלמים את
השניים ומאיימים בהפצת התמונות תוך פגיעה בשמו הטוב ובתדמיתו של הקרבן .איום על אדם לפרסם או
להימנע מפרסום הנוגע לו או לאדם אחר מהווה עבירה פלילית מסוג סחיטה באיומים בהתאם לסעיף 428
לחוק העונשין .סחיטה באיומים מוגדרת כהטלת אימה על אדם בדרך כלשהי בכדי להניע את האדם לעשות
מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו או איום על אדם בכתב או בעל-פה או בהתנהגות בפגיעה
שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר ,בחירותם ,ברכושם ,בפרנסתם ,בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם.
העונש הקבוע בחוק בגין סחיטה באיומים הוא עד  7שנות מאסר .במידה והמעשה או המחדל נעשו מפני
האיום או הטלת האימה כאמור או במהלכם העונש מזנק לעד  9שנות מאסר.
במידה והעבריין או הנוכל המפעיל את העוקץ מקבל את טובות ההנאה או הכספים מהקרבן מדובר בעבירת
קבלת דבר במרמה לפי סעיף  ,415בגינה נקבע עונש של עד  3שנות מאסר ואם בוצעה בנסיבות
מחמירות העונש מזנק לעד  5שנות מאסר.
נוסף על כך ,בהתאם לחוק הסרטונים )תיקון מספר  10לחוק למניעת הטרדה מינית( כל פרסום של
תצלום ,סרט או הקלטה בעלי אופי מיני שיש בהם כדי להשפיל את האדם המופיע בהם או לבזותו ,ולא
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ניתנה הסכמתו לפרסום  -תיחשב כהטרדה מינית ודינה יהיה כדין הפוגע במזיד בפרטיותו של אדם בהתאם
לחוק הגנת הפרטיות  -קרי עד  5שנות מאסר.

נפלת ברשת הפיתוי והנך תוהה כעת כיצד עליך לפעול?
במקרה ונפלת במלכודת הדבש ,וכעת הנוכלים דורשים ממך לשלם תשלומים כבדים על הפיתוי הערמומי,
תוך איומים כי שמך הטוב ייפגע ,הקריירה והתא המשפחתי שבנית יהרסו כליל ,דע כי לא מומלץ לשלם
לסוחטים .התשלום יגביר עוד ועוד את מאמצי הסחיטה מצדם .במקרים כאלה מומלץ לפנות באופן מיידי
לשירותיו של עורך דין פלילי מומחה בתחום שינחה אותך ,ילווה אותך ויוציא אותך מהמלכודת שנפלת
אליה .משרדנו מתמחה בייצוג קורבנות סחיטה תוך הצלחות מוכחות בתחום מזה תקופה ארוכה ובכך שומר
נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת בגורמים השונים עד
לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה ונפלת ברשת הפיתוי פנה  -ללא דיחוי להתייעצות עימנו
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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