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כתב אישום

: הנאשם הנ"ל מואשם בזאת כדלקמן

כללי:

: נכס דיגיטלי המשמש כאמצעי חליפין 1. "מטבע מבחר" הקרוי גס "מטבע קריפטוגרפי*'

לתשלום ומסחר מקוון, ואשר מבוסס על קריפטוגרפיה (הצפנה) חזקה בכדי לאבטח עסקאות

פיננסיות, לשלוט בייצור יחידות מטבע נוספות ולאמת את העברת הנכסים בין צדדים

לעסקה. המסחר במטבע מבוסס על טכנולוגיה של התקשרות ישירה בין הצדדים לעסקה,

המנוהלת ברשת תקשורת מסוג עמית לעמית (661? 110^^.

2. ערן מטבע מבוזר: ערכו של המטבע המבוזר, נקבע על פי הסכמה בין רשת המשתמשים

באופן מבוזר ולא על פי הצמדה לערך סחורה מסוימת או על פי קביעת גוף מרכזי מסוים.

הערך עצמו נקבע על פי הביקוש וההיצע בזמן נתון, והוא מפורסם בגלוי לציבור בזירות
מסחר שונות.

3. 03811: סוג של מטבע מבוזר, ראשי תיבות של 03811 1191§1ס. מטבע מבוזר המאפשר ביצוע

עסקאות בהעברה מהירה, נוחה ואנונימית.

: תוכנה המאפשרת שליחה וקבלה של מטבעות מבוזרים. יצירת ארנק 4. ארנק דיגיטלי

מתבצעת באופן אנונימי ולא נדרש הליך של זיהוי. כל ארנק מכיל בתוכו לפחות כתובת אחת

או מספר כתובות, לשליחה וקבלה של מטבעות. ישנס ארנקים המאפשרים ביצוע עסקאות

בסוגים שונים של מטבעות מבוזרים, וישנם ארנקים המאפשרים ביצוע עסקאות רק בסוג
מטבעות מסוים.

: כאמור לעיל, בכל ארנק תהיינה 5. כתובות לשליחה או קבלה של מטבעות בארנק דיגיטלי

כתובות לשליחת או קבלת מטבעות - לפחות כתובת אחת הנקבעת בפתיחת הארנק. ניתן

̂) או כתובות לשליחת מטבעות 6061^111§ (̂1̂ להוסיף כתובות לקבלת מטבעות (168303



*
י

(1̂163363 §1111)8611). כל כתובת לשליחה או קבלה של מטבעות, היכה ייחודית וחד-חד

.X ערכית, באורך של 34 תווים המתחילים באות

כל העברה של מטבעות 021311 בין כתובות, מזוהה במספר ייחודי וחד-חד ערכי הנקרא

1ז311830110?7. מספר זה יהיה זהה בהעברה, הן בכתובת היעד והן בכתובת המקור. 11336

העברת מטבעות מבוזרים בין כתובות העברה בארנקיס דיגיטליים, היא אנונימית, מאחר

ולא ניתן לדעת את זהות האדם שפתח את הארנק, או שביצע את ההעברה.

6. סוגי ארנקים דיגיטליים: ישנס שני סוגי ארנקים - "חמים" ו- "קרים".

: ארנק המחובר לרשת האינטרנט. התוכנה המהווה ממשק לארנק יכולה א. ארנק "חם"

להיות מותקנת במספר רכיבי חומרה כגון מחשב או סמארטפון. ארנק חס יכול

להיות גס תוכנה באתר באינטרנט. הגישה לארנק חם אפשרית מכל מקום בו ניתן

להתחבר לאינטרנט.

: ארנק המותקן על חומרה שאיננה מחוברת לאינטרנט. ארנק כזה נחשב ב. ארנק "קר''

מאובטח יותר, אך נגיש פחות.

03811: סוג של ארנק חם, המאפשר ביצוע פעולות במטבעות 3811(1 בלבד. 001*6 .7

א. העונדות:

1. הנאשם, כשנתיים לפני האירועים נשואי כתב אישום זה, הכיר את אלכסיי יריומנקו (להלן:

"המתלונן"). בין השניים נוצרו קשרי ידידות, והם נהגו להיפגש לעיתים תכופות, ולבלות
ביחד.

2. זמן מה לאחר תחילת הקשר ביניהם, שכר המתלונן דירה ברחוב סמטת הר לוץ 9 באילת

ל "הדירה"). השכירות על הדירה נרשמה על שם המתלונן והנאשם, והנאשם אף החזיק (להלן

ברשותו מפתח לדירה, ויכול היה לעשות בדירה שימוש ברשות המתלונן, כאשר המתלונן נעדר
מהדירה.

3. המתלונן עסק, החל משנת 2013, בהשקעות במטבעות מבוזרים שונים. במסגרת חברותם,

סיפר המתלונן לנאשם על השקעותיו ואחזקותיו במטבעות מבוזרים שונים, ואף הסביר לו

והדריך אותו כיצד לבצע בעצמו סחר במטבעות כאלו.

4. המתלונן, במועדים שונים לפני תאריך 25/02/19, רכש מטבעות מבוזרים מסוג 3511ס ושמר

אותם במספר ארנקים דיגיטליים חמים. עובר לתאריך 01/03/19 החזיק המתלונן בארנק

מסוג 0010 3311(1 (להלן: "הארנק"), ב- 74,990.74 מטבעות 3311(1 שערכן באותה עת עמד על

כ-$82.5 ליחידה.



5. המתלונן, במספר הזדמנויות, שוחח עם הנאשם על אודות חשבון הארנק, סיפר לו על כמות

המטבעות בארנק, ואף סייע לנאשם להבין כיצד להשקיע ולסחור במטבעות 03511. בעקבות

זאת, השקיע הנאשם וסחר בכמות קטנה יחסית של מטבעות 03811.

6. הנאשם, במועד שאינו ידוע למאשימה לפני יום 01/03/19, החליט לגנוב את מטבעות ה-03511

של המתלונן. לשם כך, חדר הנאשם בדרך שאינה ידועה במדויק למאשימה, בעצמו או בעזרת

אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, למחשבו של המתלונן, שלא כדין, והשיג את פרטי

הארנק ואת סיסמת הכניסה לארנק. בנוסף, יצר הנאשם ארבע כתובות לקבלת מטבעות, לשם

העברת המטבעות של המתלונן וגניבתס (להלן: "ארבע הכתובות"). כתובות אלו נפתחו

בארנקיס שונים, באופן שאינו מאפשר התחקות אחר בעליהם, וזאת על מנת להסוות את

מקור המטבעות, את העברתם לכתובות ההעברה, ואת זהות הנאשם שהחזיק בהם.

7. בתאריך 01/03/19, בשעה 02:21, חדר הנאשם שלא כדין לארנקו של המתלונן ללא ידיעתו

וללא רשותו, תוך שימוש בפרטי הארנק אותם השיג כאמור לעיל, והעביר את מלוא תכולת

הארנק לארבע הכתובות, בשש העברות שבוצעו בו זמנית, על פי הפירוט הבא:

: א. 30,000 מטבעות 03511, שהועברו לכתובת 11688^ 03511

̂ק^11£74)111ז£01892(ו11^ (להלן � "כתובת א'"). ז113ס1681110זז¥7 ^11

ב. 1,499.96 מטבעות 03811 שהועברו אף הם לכתובת א'.

ג. 16,001 מטבעות 03511 שהועברו בשתי העברות שונות לכתובת 053ז1>1̂ 03811:

Xx111^0̂ (להלן: "כתובת ב"'). 1X11גן^?̂ ¥^69^X^11̂ ק^00Xי<£^£ל

ד. 15,000 מטבעות 03511 שהועברו לכתובת 11655̂) 03811:

.X̂ 03^1̂ ̂[י^3^ףx1�35§?כ^20ג^>1ת/יץ128^ 13^11̂ &[/י̂ג

ה. 12,489 מטבעות 021811 שהועברו לכתובת 3^1^4, 03811:

.̂ ̂ל1§^[/י^?^£¥112^ €511911110¥010̂כן1)?£ 9§

8. בתאריך 17/03/19 העביר הנאשם, בשתי העברות שבוצעו בשעות 19:40 ו- 19:42, את מלוא

31,500 מטבעות ה- 03811 שהיו בכתובת אי, למספר כתובות לקבלת מטבעות בארנקים

דיגיטליים, במספר העברות, באופן שלא אפשר את זיהוי הנאשם כמי שביצע את ההעברות.

9. בתאריך 03/03/19 העביר הנאשם, בשתי העברות שבוצעו בשעות 01:20 ו- 04:10, את מלוא

16,001 מטבעות ה- 03811 שהיו בכתובת ב', למספר כתובות לקבלת מטבעות בארנקיס

דיגיטליים, במספר העברות, באופן שלא אפשר את זיהוי הנאשם כמי שביצע את ההעברות.



10. הנאשם, במעשיו האמורים לעיל, חדר שלא כדין לחומר מחשב של המתלונן, הנמצא במחשב,

וזאת כדי לעבור עבירה אחרת של גניבה בנסיבות מחמירות. בנוסף, הנאשם, בעצמו או בעזרת

75 מטבעות דיגיטליים מסוג 03311 ששווים בעת הגניבה כ- אחרים, נטל מאת המתלונן כ- 000,

$6,187,500 וזאת בלי הסכמת המתלונן, כשהוא מתכוון לשלול אותם שלילת קבע מהמתלונן.

כמו כן, עשה הנאשם פעולה ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות

בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.

1. הוראות החיקוק:

1. גניבה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 384א(ב) לחוק העונשין, תשל" ז - 1977.

2. פעולה ברכוש אסור - עבירה לפי סעיף 3(א£ לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

3. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה - עבירה לפי סעיף 5 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

ג. עדי התביעה

אילת. 9 לוץ הר ת.ז. 310735691-סמטת יריומנקו 1. אלכסיי

2. ויטלי יריומנקו ת.ז. 310735592 - פרוג שמעון 3 נתניה.

3. רס"ב גריגורי ליבמן מ.א. 1075175 - הונאה דרוס משטרת ישראל, קרן היסוד 4 באר שבע.

4. רס"מ כפיר בן ברוך מ.א. 1183904 - הונאה דרום משטרת ישראל, קרן היסוד 4 באר שבע.

5. רסי'ר יניב גבאי מ.א. 1909194 - הונאה דרום משטרת ישראל, קרן היסוד 4 באר שבע.

6. אפ"ק צביקה קליין מ.א. 745224 - הונאה דרום משטרת ישראל, קרן היסוד 4 באר שבע.

7. ליעד אברהמוף - יחידת סייבר ארצי, להב 433 משטרת ישראל, פסח לב 1, א.ת. צפוני, לוד.

8. אופיר בן שלום - יחידת סייבר ארצי, להב 433 משטרת ישראל, פסח לב 1, א.ת. צפוני, לוד.

9. תעודת חיסיון - בטיפול.

בקשת חילוט לפי סעיף 39 לפקודת סדר הדיו הפלילי

001̂ג1901\[ וכן בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על חילוט מחשבו הנייד של הנאשם מסוג 10? 

, אשר שימשו לביצוע העבירות נשואות כתב האישום. טלפון נייד מסוג אייפון̂ 

גיורא חזן,/עו"ד/
סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז דרום (פלילי)

באר-שבע, יי'ב בניסן תשע"ט /

17 באפריל 2019



מספר תיק פרקליטות: 11/00002159/19

מספר תיק חקירה (פל"א); 103076/2019
סימוכין 022333/2019

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג

המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו - 1995.

הודעה לביתיהמשפט

בהתאם להוראת סעיף 15אי(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982 המאשימה

מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל,
אם יורשע בתיק זה.




