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 : מבוא
 

 מכתב אישום זה. בלתי נפרד המבוא הינו חלק  .1

( הוכרז ""דאע"ש"המדינה האיסלמית בעירק ואלשאם" )להלן:  –ארגון דאע"ש  .2

מכוח תקנות ההגנה )שעת  3.9.14ר הבטחון ביום כהתאחדות בלתי מותרת ע"י ש

 . 1945חירום(, 

הסלפיה ג'יהאדיה הינו זרם רעיוני התומך בחזרה  למקורות הראשונים של האסלאם  .3

ובג'יהאד )לחימה( במוסלמים המואשמים בכפירה ובראשם המשטרים המוסלמים 

לם. עפ"י ם תשלוט בעואשאינם שולטים עפ"י השריעה, כל זאת על מנת שדת האסל
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ג'יהאדי קיימת חובה לבצע פיגועים כנגד ה"כופרים" ובין היתר יש –הזרם הסלפי

 . להילחם בארה"ב, מדינות המערב וישראל

דאע"ש הינה סלפית ג'יהאדית והוא נוקט בגישה ה"תכפירית"  ארגון האידיאולוגיה של  .4

 הארגון הינו נו של וממצב עצמו כארגון המיליטנטי הקיצוני ביותר הפועל כיום. חזו

השריעה, והחזרת ימי  –על ההלכה האיסלמית  תגלובלי ועניינו בניית חברה המושתת

"כופרים את ההזוהר של האסלאם הקדום "החייאת החליפות". דאע"ש רואה כאויב 

 פנימיים" מקרב המוסלמים וכן את המערב וישראל. 

 
 ראשוןאישום 

 
  העובדות: .א

, ובמועדים הרלוונטיים לאישום זה היו בקשרי  הינם תושבי יפיע 4 – 2נאשמים מס'  .1

 חברות הדוקים ונהגו להיפגש כמעט מדי יום. 

"(, מחמד כנאנה )להלן: חמזהחמזה מגאמסה )להלן: "לבין  2-4בין נאשמים  .2

 קשרי חברות על רקע מגורים בכפר יפיע. ( "כילאני"(, מחמד כילאני )להלן: "כנאנה"

ביחד עם חמזה  4 -ו 2רשה ביפיע , ירו נאשמים או בסמוך לכך, בחו 10/14בתחילת  .3

שהחזיק ברשותו נאשם  ,("האקדח")להלן:  927618באקדח מסוג ברטה מס' סידורי 

 4כי ברשות נאשם מס'  3מס' .  מן המועד הנ"ל או סמוך לאחר מכן, ידע נאשם 4מס' 

 אקדח. 

רך טורקיה , החליטו חמזה, כילאני וכנאנה להסתנן לסוריה ד5.10.14עובר ליום  .4

להצטרף אליהם  2במטרה להצטרף לארגון דאע"ש. השלושה הציעו לנאשם מס' 

 והשלושה מנתב"ג לאנטליה.  2טסו הנאשם  5.10.14לנופש בטורקיה וביום 

להצטרף אליהם ולהתגייס לארגון דאע"ש  2בטורקיה הציעו השלושה לנאשם מס'  .5

הסתננו לסוריה והתגייסו , 2נפרדו השלושה מנאשם  6.10.14אך הוא סירב וביום 

והועמד לדין בבית המשפט המחוזי , נעצר חזר חמזה לישראל 24.10.14. ביום לארגון

 כילאני וכנאנה נותרו בארגון ונלחמים מטעמו בזירותיו השונות.  בנצרת. 

ומן המועד הנ"ל או בסמוך לכך, עמדו  9.10.14חזר לישראל ביום  2נאשם מס'  .6

וזאת  ,עם כילאני וכנאנה והמסינג'ר צעות הפייסבוקבאמבקשר  3 -ו 2הנאשמים 

אודות עדכנו את הנאשמים  וכנאנהכילאני  לארגון דאע"ש. הם מגויסים ביודעם כי 

. כן קאהציעו לנאשמים להצטרף לארגון בסוריה או בעירודאע"ש פעילותם במסגרת 

 וטילים.  כשהם חמושים בכלי נשקה כילאני וכנאנתמונות של  3 -ו 2קיבלו הנאשמים 

התקשורת שקיימו בפרטי  4מס' נאשם את וכן עדכנו זה את זה  3 -ו 2נאשמים מס'  .7

 .    עם כילאני וכנאנה

ל מטעם בישראלבצע פעילות צבאית  2נאשם מס' את כילאני עודד במהלך הקשר,  .8

הוא יחזור ביחד עם כנאנה לישראל כן  ויעש 3-ו 2והנאשמים דאע"ש וציין כי במידה 
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כן התבטא כילאני כי ברצונו   תיפתח דרך המדינה האיסלמית בישראל. ובדרך זו 

במסר  4 – 3עדכן את נאשמים  2אשם נולפוצץ עצמו בחגורת נפץ.  לחזור לישראל

 שהועבר ע"י כיאלני. 

בארגון דאע"ש וברעיון  2-4בהשפעת הקשר הנ"ל, התעצמה תמיכתם של הנאשמים  .9

 םנהגו לצפות בסרטוני 2-4נאשמים  .בכל העולםבישראל ו הקמת מדינה איסלמית

בפרט בפרסומים ו ,וברעיון המדינה האסלמיתתמיכה בו לודאע"ש הקשורים ל

 . 4 -ו 3במחשב שלו אותם הציג בפני נאשמים  2שהחזיק נאשם מס' 

צונם ברכי  4את נאשם  3 -ו 2שיתפו הנאשמים  ,17.9.15חודשים קודם ליום  7 -כ .10

הציע להם  4דאע"ש. נאשם מס' רך התגייסות ללצוסוריה ב חבריהם ללהצטרף א

 שלא לעשות כן. 

כי הם  4סיפרו לנאשם  3 -ו 2. נאשמים  4 -2זמן מה לאחר מכן, נפגשו הנאשמים  .11

רוצים להקים חוליה ולבצע פיגועים בישראל במסגרת דאע"ש. השניים הסבירו כי 

 4נאשם מס' פעילות זו תהווה תחליף ליציאתם לסוריה וללחימה בשורות דאע"ש. 

)להלן:  "ג'יהאד"הסכים לרעיון ונאות להצטרף לחוליה שתפעל במסגרת ה

באמל"ח ולבצע תחילה חמש תעליהם להיהיה ציין כי  4. נאשם מס' "(ההתארגנות"

. במסגרת ההתארגנות פעילות הצבאיתהכשלב מקדים לביצוע כל זאת  –אימונים 

נועד לשמש  ,ק ברשותושהוא מחזי אקדחהכי  3 -ו 2לנאשמים אמר  4נאשם 

העומד בראש  ,כגורם בר סמכא 4ראו בנאשם מס'  3 –ו  2נאשמים  יהאד". 'ל"ג

והם נהגו להיוועץ בו עת הועלו  ,ההתארגנות בשל נגישותו לאמל"ח, קשריו וניסיונו

 רעיונות לביצוע פיגועים מטעם ההתארגנות כפי שיפורט להלן. 

ערכו ילותם הצבאית מטעם דאע"ש, , וכהכנה לפעבהתארגנותבמסגרת פעילותם  .12

הוחזק שאימוני ירי ביפיע תוך שימוש באקדח  , במספר הזדמנויות , 3 -ו 2נאשמים 

  . 4ובהסכמתו של נאשם  לסירוגין 2-4נאשמים שלושת ע"י 

גוואברה אלעלי  –אל דודו  3, פנה נאשם מס'  6.9.15כחמישה חודשים קודם ליום  .13

עם עלי  3דח. במועד מאוחר יותר נפגש הנאשם מפרדיס וביקש ממנו תחמושת לאק

עשו שימוש  2-4. הנאשמים 4אותם מסר לנאשם מס'  כדורים 20יס וקיבל ממנו דבפר

 בתחמושת זו בעת ירי באקדח. 

קשר לבצע פיגועים בישראל  2-4, קשרו הנאשמים בהתארגנותבמסגרת פעילותם  .14

כוחות פגיעה בבסיס צה"ל, פיגוע ירי לעבר לרבות ביצוע  ,ובחנו אפשרויות שונות

ראו בפעילותם זו  3 -ו 2. נאשמים שמוכרים אלכוהול ,בתי עסק הצתתמשטרה וכן 

כפעילות מטעם ארגון דאע"ש. עד למעצרם של הנאשמים לא הוציאו את תכניותיהם 

הסיכון שהיה כרוך בהצעות שהועלו וכן הערכה כי  :אל הפועל מטעמים שונים כגון

 . בצעית לבצע את הפעילותאינם כשירים עדיין מ

להשליך  3 מס'לנאשם  2, הציע נאשם מס' 6.9.15חודשים עובר ליום  3 -כ)א(  .15

בכניסה למגדל באופן שגרתי מתמקמת ש ,לעבר ניידת משטרהבקבוקי תבערה 
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. השניים תכננו להתמקם בגבעה החולשת הסכים לבצע הפיגוע 3העמק. נאשם מס' 

וב לניידת ומשם לירות לעברה או לידות על צומת הכניסה למגדל העמק, לאר

  בקת"ב.  

ברכבו  4 -2ו בסמוך לכך, בשעות הלילה נסעו הנאשמים כחודש ימים לאחר מכן א)ב( 

מגדל העמק. הנאשמים הבחינו בניידות משטרת וחלפו בסמוך לתחנת  2של נאשם 

י קבוקכי במסגרת פיגוע יידו בהציע  2משטרה שחונות בסמוך לתחנה. נאשם מס' 

 הצעה. פסל את ה 4תבערה לעבר התחנה או הניידות. נאשם מס' 

לול שבקרבת מגדל הבסיס צה"ל מפעמים רבות באזור  סיירו 4 – 2נאשמים מס' )א(  .16

דרכי הגישה את את המקום ובצורה טובה (. הם הכירו לול"הבסיס מהעמק )להלן: "

 אליו והבחינו כי ישנם כלבי שמירה ומצלמות אבטחה. 

לבצע פיגוע  4 -ו 3לנאשמים  2הציע נאשם מס'  ,6.9.15חודשים עובר ליום  3 -כ)ב( 

שלושת הנאשמים   לול.המסיס , העומדים בסמוך לשער הכניסה לבחייליםלעבר ירי 

פסל את ההצעה בשל  3נאשם מס' נסעו לתצפת על הבסיס ולבחון את הרעיון. 

מותקנות במקום וושים החיילים חמכי העובדה בשל  ,הסיכון הכרוך בההערכתו את 

  . רבותמצלמות אבטחה 

 פעם נוספת את 4 -ו 3בפני נאשמים  2העלה נאשם מס' , 6.9.15כחודש קודם ליום ( ג)

שב וטען כי  3. נאשם לולהמטעם דאע"ש בבסיס מהאפשרות לבצע פיגוע ירי 

אינם עדיין טען כי הם  4אבטחה ואלו נאשם הצלמות הפעילות מסוכנת בשל מ

 . התאמןהמשיך לועליהם ל פעילות זולמוכנים 

כיצד להכין  3 -ו 2כשנתיים קודם ליציאתו לחו"ל, לימד כילאני את נאשמים )א(  .17

 בקבוקי תבערה. 

להצית את  3לנאשם מס'  2הציע נאשם מס'  6.9.15חודשים עובר ליום  3 -כ)ב( 

רים מסעדת "משאוי אל בלד" שבנצרת, וזאת בשל העובדה כי בעליה הנוצריים מוכ

הציע להשליך בקת"ב לעבר רשת המסוככת על המסעדה  2אלכוהול. נאשם במקום 

הציע שהם יגיעו למקום בשעות הסכים להצעה ו 3ס' מנאשם . ובדרך זו להציתה

 . היום כשהם רעולי פנים

בשם "אבו שמוכרת אלכוהול קשרו קשר להצית חנות נוספת ביפיע  3-ו 2נאשמים )ג( 

 ,מקום בקבוקי תבערה, תוך רכיבה על אופנועהך לעבר תכננו להשליהם  .רחאל"

. לצורך קידום הקשר הנ"ל, ביקרו הנאשמים במקום 2שמצוי ברשות הנאשם 

 ומסיבה זו נפסלה ההצעה. והבחינו כי מותקנות מצלמות אבטחה רבות 

להשליך בקת"ב לעבר מסעדת "מולתקא אל בלד" תכננו בנוסף,  2-4נאשמים )ד( 

 לכוהול. שביפיע המוכרת א

וכחלק מההכנה להוציא אל הפועל פיגועים, במסגרת פעילותם בהתארגנות )א(  .18

כך  , כלי נשק נוספיםעל הצורך להשיג בהזדמנויות שונות  4 -2שוחחו הנאשמים 

 למשל: 



 5 

כי יעבירו אליו  3 -ו 2לנאשמים  4הציע נאשם  , 7.9.15כחודשיים קודם ליום )ב( 

וש עבורם נשק, אשר ישמש את הנאשמים בעת סכום כסף כפי יכולתם והוא ירכ

  שתתחיל הפיכה של ארגון דאע"ש בישראל. 

לגדל תוכים, למכור  3 -ו 2לנאשמים  4או בסמוך לכך, הציע נאשם  7/15בחודש )ג( 

 הסכימו לרעיון. . שלושת הנאשמים אותם ומכספי הרווח לרכוש כלי נשק

פעם עם כילאני אשר הציע  2, שוחח הנאשם 6.9.15שלושה חודשים קודם ליום  .19

השיב כי  2יסתננו לסוריה ויצטרפו לארגון דאע"ש. נאשם  3-ו 2כי הנאשמים נוספת 

 3-ו 2לאחר מכן.  נאשמים זאת והוא ישקול  22.7.15ביום עתידה להתחתן  ואחות

 סיכמו ביניהם כי לאחר חתונת האחות הם יסתננו לסוריה ומשם לעיראק. 

ביודעין מגע עם סוכני חוץ ללא  3 -ו 2קיימו נאשמים  במעשיהם המתוארים לעיל,  .20

התאחדות בלתי מותרת, אשר  4הסבר סביר לכך והקימו יחד עם נאשם מס' 

ממליצה, מסיתה או מעודדת בחוקתה או בתעמולתה את מיגור חוקתה של ישראל 

 או ממשלת ישראל בכוח הזרוע או באלימות או הסתה לאיבה כלפי ממשלת ישראל

במסגרת פעילותם בהתאחדות החזיקו הנאשמים והובילו נשק .  במסגרתה וכן פעלו

קשרו ותחמושת בלא רשות עפ"י דין וירו בנשק באזור מגורים ללא הסבר סביר. כן 

 קשר לביצוע עבירות אלימות ונשק.  4 -2הנאשמים 

 

 : 4 – 2 םמים נאשמימואש ןהוראת החיקוק לפיה

ביחס ) 1977 –)א( לחוק העונשין , תשל"ז 114עבירה לפי סעיף  – מגע עם סוכן חוץ .1

 בלבד(.  3-ו 2לנאשמים מס' 

וכן , )ב( ()א(1)84סעיף עבירה לפי  – חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת .2

לחוק העונשין, תשל"ז ,  29+ סעיף  1945לתקנות הגנה )שעת חירום( )ט( ,()א(1)85

1977 . 

)א(, )ב( לחוק 144עבירות לפי סעיף  –  עבירות נשק )החזקה והובלה נשק ותחמושת( .3

 לחוק העונשין הנ"ל.    29העונשין + סעיף 

 ( לחוק העונשין הנ"ל. 1)א()499עבירה לפי סעיף  – קשר לפשע .4

 א לחוק העונשין הנ"ל. 340עבירה לפי סעיף  –יריות באזור מגורים  .5

נאשם חס לבי)א( סיפא לחוק העונשין הנ"ל )144עבירה לפי סעיף  -    עבירות בנשק .6

 .  (בלבד 3מס' 
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 (  4 – 2)ביחס לנאשמים  אישום שני 

  העובדות: .א

 העובדות נשוא האישום הראשון מהוות חלק מאישום זה.  .1

 ( הכרות מוקדמת. בהאא"לבין בהאא נעראן מיפיע )להלן: " 3בין הנאשם  .2

א . במהלך הפגישה הציג בהאעם בהאא 3נפגש נאשם או בסמוך לכך,   15.8.15ביום  .3

שהיה ברשותו. במסגרת מאמצי ההתארגנות להשיג נשק איכותי  אקדח 3בפני נאשם 

על האפשרות לבצע עסקת חליפין במסגרתה עם בהאא  3יותר, שוחח נאשם מס' 

ימסור בהאא את האקדח שברשותו ויקבל בתמורה את אקדח הברטה, ששייך 

של בתוספת  וזאת( "הברטה")להלן: ושימש את חברי ההתארגנות  4לנאשם מס' 

8000  .₪ 

קשר עם  3בשעות הצהריים,  יצר הנאשם  16.8.15ביום בעקבות הפגישה הנ"ל,  .4

 . ועדכן אותו אודות פרטי עסקת הנשק הנרקמת עם בהאא 4נאשם מס' 

ועדכן אותו אודות פרטי  2אל נאשם  4במועד הנ"ל בשעות הלילה, התקשר הנאשם  .5

להעביר את הברטה אל  2אשם מס' הנחה את נ 4עסקת חילופי הנשק. נאשם מס' 

את  4על מנת שיוכל להציגו בפני בהאא.  לאחר מכן, עדכן נאשם מס'  3נאשם מס' 

את  2,  ואכן בהמשך מסר נאשם 2כי שלח את הברטה ביחד עם נאשם  3נאשם 

 .   3הברטה לנאשם  

נת ובהאא וקבעו להיפגש על מ 3לערך,  שוחחו נאשם מס'  21:35במועד הנ"ל , בשעה  .6

ובהאא על  3שבהאא יוכל לבדוק את הברטה.  במהלך הפגישה התמקחו הנאשם 

 אודות מהלך הפגישה.  4עדכן את נאשם מס'  3מחיר הברטה ונאשם מס' 

בסופו של דבר לא יצאה עסקת חילופי הנשק לפועל בשל תוספת הכסף הגדולה  .7

 שדרש בהאא במסגרת ההחלפה. 

קשר לבצע עבירה עסקת חילופי  2-4ים במעשיהם המתוארים לעיל , קשרו הנאשמ .8

 נשק.  2נשק שהינה עבירה מסוג פשע. כן הוביל נאשם מס' 

 :  4 – 2 םמים הנאשמימואש ןהוראת החיקוק לפיה .ב

 לחוק העונשין הנ"ל.  )א(499עבירה לפי סעיף  -קשר לפשע   .1

 2)ב( רישא לחוק העונשין הנ"ל )לגבי נאשם מס' 144עבירה לפי סעיף  –הובלת נשק  .2

 בלבד(. 
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 (  4-ו 3,  1)ביחס לנאשמים  שלישיאישום 

  העובדות: .א

בגין רצח  11.5.2010הינו אסיר בטחוני המרצה מאסר עולם החל מיום  1נאשם מס'  .1

 נהג המונית יפים ויינשטיין ז"ל, שבוצע על רקע הזדהותו עם זרם הסלפיה ג'יהאדיה. 

מודע לנסיבות  4ונאשם  מוקדמתקיימת הכרות  4לבין נאשם מס'   1בין נאשם מס'  .2

 . 1מאסרו של נאשם 

בקשר טלפוני באמצעות  4 -ו 1או סמוך לכך, עמדו הנאשמים  11.11.12החל מיום  .3

 בכלא שלא כדין.  1מכשיר טלפון סלולרי, שהחזיק נאשם מס' 

באגף בטחוני בבית סוהר  1במועדים הרלוונטיים לאישום זה הוחזק נאשם מס'  .4

 נפחא . 

אל נאשם  1, מס' ימים לפני תום הרמדאן, התקשר נאשם  2015ש יולי במהלך חוד .5

לבקר את אביו  4הנחה את נאשם  1וציין כי אביו אמור לבקרו בכלא. נאשם  4מס' 

 . באמצעות האב מסר על מנת לקבל ממנולאחר שזה יבקרו בכלא, 

 את הנאשם בכלא נפחא.  1ביקר אביו של נאשם מס'  19.7.15ביום  .6

והגיע לביקור  1בהתאם להנחיית נאשם מס'  4רמדאן, פעל נאשם מס' לאחר חג ה .7

ולפיו הוא  1מסר מנאשם מס'  4בביתו של האב בנצרת. האב העביר לנאשם מס' 

 זקוק לאמל"ח.  

וביקש שישיג עבורו רובה מסוג  4עם נאשם מס'  1לאחר הפגישה, שוחח נאשם מס'  .8

כסף עבור  4עביר לנאשם מס' התחייב לה 1הכולל "תוספות". נאשם מס'  16אם 

ישמור  4הרובה באמצעות אחר, שזהותו אינה ידועה למאשימה. כן ביקש כי נאשם 

 4לקחת אותו. הנאשם מס'  1ברשותו הנשק, עד אשר יגיע שליח מטעמו של נאשם 

 הסכים לעשות כן והשניים קבעו להמשיך ולשוחח כעבור מס' ימים. 

 16אם וביקש את עזרתו בהשגת  3נאשם מס' אל  4זמן קצר לאחר מכן, פנה נאשם  .9

 3נאשם מס'  "ג'יהאד" . עבור אחר למטרת הכולל תוספות בציינו כי הנשק נועד 

וציין בפניו כי יוכל לפנות ולהשיג הנשק באמצעות קרוב  4נאות לסייע לנאשם מס' 

 משפחה. 

גוואברה עלי אל –אל דודו  23.8.15ביום  3בהתאם לסיכום המוקדם, פנה נאשם מס'  .10

, הכולל תוספות כגון כוונת 16( וביקש שישיג עבורו אם "עלי"מפרדיס )להלן: 

וכי סכום ₪  50,000ציין כי יוכל לשלם עבור הנשק עד  3ודברים נוספים. נאשם 

הכסף מוכן ולאחר שהנשק ייבדק ניתן יהיה להשלים העסקה.  עלי השיב כי יבדוק 

 ,לבצע עסקת חליפיןו אף על האפשרות שלושה. השניים שוחח-העניין תוך יומיים

 . 4שכוללת אקדח שנמצא ברשות נאשם מס' 
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כי פנה אל דודו, אשר זקוק לשלושה  4את נאשם מס'  3עדכן נאשם  24.8.15ביום  .11

 ימים כדי לבדוק העניין. 

ודיווח לו כי מצא רובה חדש  3התקשר עלי אל נאשם מס'  ות הערבבשע 24.8.15ביום  .12

 ₪ .  66,000 – 65,000חיר מסוג "פליטוב" במ

ועדכן אותו בפרטי השיחה עם  4התקשר מיד לאחר מכן אל נאשם מס'  3נאשם מס'  .13

 ציין כי הסכום המבוקש עבור הרובה גבוה מדי.  4עלי . נאשם מס' 

 4התקשר אל עלי ועדכן כי הנשק המוצע יקר מאוד וכי נאשם מס'  3נאשם מס'  .14

שאינו בהכרח נשק חדש. עלי השיב כי ₪ ,  45,000 -מעונין להשיג נשק בסכום של כ

 יבדוק העניין ביומיים הקרובים. 

העלה את  3ועלי פעם נוספת . נאשם מס'  3שוחחו נאשם  20:23בשעה  24.8.15ביום  .15

וכן אקדח, ₪  50,000האפשרות לבצע עסקת חליפין ולפיה בתמורה לרובה יקבל עלי 

ציין כי יבדוק העניין ובהמשך הנחה  לעיל.  עלי 10שהוזכר בשיחתם כמפורט בסעיף 

 20:34לשלוח לו תמונה של האקדח.  בעקבות כך, התקשר בשעה  3את נאשם מס' 

ושאל אותו האם יש לו תמונה של האקדח ונאשם מס'  2אל נאשם מס'  3נאשם מס' 

 השיב בשלילה.  2

צרת אל אברהים ג'ראדה מנ 26.8.15ביום  3במקביל לפנייתו לעלי, פנה נאשם מס'  .16

וציין כי הכסף עבור הנשק מוכן.  ג'ראדה  16ובירר עמו האם יוכל להשיג עבורו אם 

 .  3השיב כי יבדוק העניין תוך יומיים, ויעדכן את נאשם מס' 

אברהים אלגוואברה  –גם אל דודו  3פנה נאשם מס'  16במסגרת מאמציו להשיג אם  .17

כי השיג  3את נאשם מס'  עדכן אברהים 27.8.15(. ביום "אברהים"מפרדיס )להלן: 

סיוע  3אך הוא מעוניין בו עבור עצמו וביקש מנאשם מס' ₪ ,  47,000רובה שמחירו 

כספי על מנת שיוכל לבצע העסקה עבור עצמו.  אברהים ציין כי מדובר ברובה מקוצר 

 מתוצרת אמריקאית. 

כי קרוב משפחתו השיג רובה באיכות טובה  4עדכן את נאשם מס  3נאשם מס'  .18

התנה את קידום העסקה בכך שלמחרת הם יראו את  4נאשם מס' ₪.  47,000מחיר ב

 הנשק ורק אם יהיו מרוצים ממנו, הוא ימסור את הכסף.  

ם נכונים להשלים ם כי הלאברהי 3בשעות הערב הודיע נאשם מס'  28.8.15ביום  .19

אברהים הבהיר ₪.  47,000העסקה ואם הנשק יהיה טוב הוא יקבל "על המקום" 

כי על מנת שיוכל לקבל לידיו את הרובה מאדם שלישי, הוא זקוק  3נאשם מס' ל

בדרישת אברהים  4עדכן את נאשם מס'  3נאשם מס' ₪.   16,000למקדמה בסך 

עם  3וסוכם כי הם יעבירו לו הסכום למחרת.  מיד לאחר מכן סיכם נאשם מס' 

 אברהים כי יגיע אליו למחרת בבוקר עם סכום המקדמה. 

כי אין ברשותו את סכום הכסף הנדרש  3לנאשם  4הודיע נאשם מס'  29.8.15ביום  .20

 . 30.8.15 –וביקש לדחות הפגישה עם אברהים למחרת 
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העסקה לא יצאה אל  30.8.15בסופו של דבר לא נפגשו הנאשמים עם אברהים ביום  .21

 נעצרו במועד הנ"ל.  2-4והנאשמים  הפועל

קשר לביצוע עבירה של סחר  4 -, ו3,  1 במעשיהם המתוארים לעיל, קשרו הנאשמים .22

 בנשק, שהינה מסוג פשע. 

 הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם: .ב

 . 1977 –)א( לחוק העונשין, תשל"ז 499עבירה לפי סעיף  –קשר לפשע  .1

 
 

 ת. נצרת( 102077/12)פ.א.   בלבד( : 3)ביחס לנאשם  רביעי אישום 

  העובדות: .א

 . ("בית העסק")להלן:  עדה ביפיעהינו דוכן טוטו ומס "מפגש עזיז" .1

( להצית את "השותפים", כילאני וחמזה )להלן:  3החליטו הנאשם  6.3.12עובר ליום  .2

   . שהינו ממוצא נוצרי ,ע"י בעליו שתייה חריפה ובית העסק בשל העובדה כי נמכרה ב

שותפים לבית העסק כשהם הו 3 הגיעו הנאשםלערך,  21:30בשעה  6.3.12ביום  .3

בשלושה בקבוקי תעברה, שהוכנו ע"י כילאני. באותה עת שהו בתוך בית  מצוידים

 קוחות.שני להעסק בעליו ו

אחד מבקבוקי ידו לעבר בית העסק את בקבוקי התבערה. והשותפים הנאשם  .4

ח בתוכו והאש שאחזה במקום קהתבערה חדר לבית העסק דרך דלת הכניסה, התל

 תפיו מהמקום.מיד לאחר מכן, נמלטו הנאשם ושוגרמה לנזק. 

 החזיק הנאשם בנשק ושילח אש בדבר לא לו.במעשיו המתוארים לעיל,  .5

 הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם: .ב

 . 1977 –)ב( רישא לחוק העונשין, תשל"ז 144עבירה לפי סעיף  –עבירות נשק  .1

 הנ"ל.  לחוק העונשין 29+ סעיף  448ף עבירה לפי סעי –הצתה  .2

 
 

 :בלבד(  3מס' )ביחס לנאשם   חמישיאישום 

  :העובדות .א

 ( קשרי חברות. "ראדי"לבין מחמד ראדי מיפיע )להלן:  3בין הנאשם  .1

  .(להלן: "הרובה") ידע כי ראדי מחזיק ברשותו ברובה 3הנאשם  .2

 10-כ ברובהוראדי לחורשה ביפיע וירו  3הלכו הנאשם  6.9.15כשנה קודם ליום  .3

 . כדורים



 10 

 תחמושת כן ו רובהראדי את הידי מ 3ס' נאשם מקיבל הבשתי הזדמנויות נוספות,  .4

 ראדי. ידי ל רובההשיב את ה לאחריהםווירה באמצעותו במהלך ארועים בכפר 

באקדח הברטה, המוזכר  3במהלך חתונה של אחותו, ירה הנאשם  19.8.15ביום  .5

 לעובדות האישום הראשון.  3בסעיף 

לא רשות עפ"י דין אשם והוביל נשק ותחמושת בהחזיק הנבמעשיו המתוארים לעיל,  .6

 חם באזור מגורים ללא הסבר סביר. מנשק וירה 

 מואשם הנאשם: ןהוראת החיקוק לפיה .ב

 –לחוק העונשין, תשל"ז )ב( רישא וסיפא  144עבירה לפי סעיף  – עבירות בנשק  .1

1977 . 

 מקרים(.  מס') א לחוק העונשין הנ"ל340עבירה לפי סעיף  –יריות באזור מגורים  .2

 
 
 

 לוינשטיין, עו"ד -עדית עמיר                                                                        
 לפרקליטת מחוז צפון א' גנית בכירה ס                  
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 עדי התביעה:ג.        

 

 
 

התנאים המנויים הנאשם יכול לבקש מינוי סניגור ציבורי, אם נתקיים אחד  -הודעה לנאשם 
 לזכאות נאשם ליצוג. 1995 -)א( לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו  18בסעיף 

 1 
מודיעה  1982-א' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב ב15-ו  15בהתאם לס' 

 פשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל.המאשימה כי קיימת א

  

 ימ"ר צפון  368002/15פלא 

 

  
  2015אוקטובר  1 , נצרת עלית

 


