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בגי* המשפט השלום בירושלים

פ.א537859/16 .
של מפלג הונאה ירושלים

מדיגת ישראל
באמצעות המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה
מרחוב הסורג 1ירושלים
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רחל לוי
ילידת  ,07.12.1992ת.ז 308508274

מען :רח' יפו  , 58ירושלים
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 .2עליזה ליז מרסיאגו
ילידת  ,15.09.1992ת.ז 203562392

מען :רח' שבטי ישראל  , 15ירושלים
הנאשמות

כתב אישום
ג.

במועד שאינו לדוע במדויק למאשימה ,אך היה בסמוך לתחילת אפריל  ,2016עבדו הנאשמות
בביתה של אליס תורגימן .בעת שהיו במקום מצאו את כרטיס האשראי השייך ללירון בניזרי
)להלן ; "המתלוננת .(":הנאשמות פנו בעניין לתורגימן שאמרה להם מ יוכלו לקחת את
הכרטיס "ולחתפגק עליו" .הנאשמות ידעו כי מדובר בכרטיס אשראי גנוב כמשמעותו בחוק

.2

כך ,החל ביום  6.4.16ועד יום  20.4.16החזיקו הנאשמות בצוותא בכרטיס האשראי של
המתלוננת והשתמשו בו פעמיס רבות ובסה"כ  96פעמים ,לעתיס יתדי 1ולעתים בנפרד ,בבתי
עסק שונים באזור ירושלים ובהם :מסעדת "מפגש כיכר ציון' ,1חגות בגדים "בוטיק

.3

בסה"כ רכשו הנאשמות בכרטיס האשראי של המתלוננת שירותים ומוצרים בסך מצטבר של

כרטיסי אשראי ,אך החליטו לקחתו ולעשות בו שימוש לצרכיהן האישיים.

ארבאלה" ,מסעדת "סנדוויץ' המושבה" ,חנות הבגדים "ליחיא אופנה'" /סופר ספיר" ,פאב
הסוהו ,חגות "תכשיטי קוויו" ,סניף ארומה בתחנה-המרכזית ,חנות הנעליים "צמרת"" ,סופר
מעיין  ,"2000יקופיקס' ,חומוס פינתי ,מספרת "תוספות שיער' /ועוד.
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כמתואר לעיל ,גנבו הנאשמות
את כרטיס החיוב של המתלוננת ועשו בו שימוש בכוונה
להונות.

הוראות החיקוק לפיוטו מואשמ הנאשם
גמגת כרטיס חיוב-

עבירהלפיסעיף  16לחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו.1986-

ר1ונאה בכרט>לו ח>וב )96
עכירות(  -עבירות לפי סעיף  17לחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו.1986-

עד> התג>עה
.5

רס"ר לגא חליל ,משטרת ירושלים.

.6

רס''לגל לוי ,משטרת ירושלים.

.7

רס"ב יצחק לו ,משטרת ירושלים.

.8

רב נגד דוד כהן ,משטרת ירושלים.

.9

רק"מ אשר אבני ,משטרת ירושלים.

.10

ל^רון בניזרי� רח' אורוגוואי  50כניסה ב' ,ירושלים

.11

שלומי בגיזרי -רחיאורוגוואי  50כניסה בי ,ירושלים

.12

הודיה כהן  -רחי רפאל בר לביא  ,4ירושלים

.13

חן חוציה -רחי תרשיש  ,511ירושלים

.14

יששכר דב שטיינברג -רח' קדושת לוי  , 105ביתר עילית.

.15

נרקיס סיטבון -ישראכרט ,רח' המסגר  ,40תל אביב.

כ"ה תשרי תשע"ח
 15אוקטובר 2017

חי פסח
גציגת היועץ המשפטי לממשלה

החיעה לנאשמות
הנאשם יכוללבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם
מתקייס בו אחד התנאים לזכאות כאשם לייצוג,
המנויים בסעיף )18א( לחוק הסניגוריה הציבורית ,התשג"ו� .1995
בהתאם לסעיפים  15ו15-א לחוק סדר
הדין הפלילי ]נןסח משולב{ ,התשמ"ב  ,1982 -מודיעה
המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתורלמאסר בפועל.

