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 / 16 "חתפ    יפו -המחוזי בתל אביב משפט הבבית  

 בפני הרכב

  

 מדינת ישראל :         מאשימהה 

 פלילי - תל אביבמחוז באמצעות פרקליטות  

 64294יפו  –, תל אביב 1הנרייטה סולד רח'  

 03-6919108פקס:  03-6970222טלפון:  

 

 -נ  ג  ד      -

 

 אסי בן אטיליו בסנו. 1 :םמיהנאש

                                                                                                                                                         26.8.1988 לידי 

 נתניה 

 26.7.16עתה במעצר מיום  

 

 מתן בן חיים שמעון. 2 

 4.5.1991יליד  

 מושב רווחה 

 26.7.1 ר מיוםעתה במעצ 

  

 . רום בן דורון גבריאל3 

 20.6.1993יליד  

 הרצליה 

 26.7.16עתה במעצר מיום  

 

 עומר בן הרצל גולן. 4 

 22.5.1992יליד  

 חולון 

 26.7.16עתה במעצר מיום  

 

 יואב בן דרור נחשון. 5 

 5.11.1996יליד  

 הרצליה 

 26.7.16עתה במעצר מיום  
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 . )קטין(6 

 10.10.1999יליד  

 בני ברק 

 26.7.16עתה במעצר מיום  

 

 אלקיים חננאל. אבי בן 7 

 26.9.1989יליד  

 הרצליה 

 26.7.16במעצר מיום  העת 

 

 יוסי בן אליהו זכות. 8 

  2.10.198יליד  

 אזור 

 26.7.16עתה במעצר מיום  

  

 כתב אישום

 ם בזאת כדלקמן:מים הנ"ל מואשמיהנאש

 

  חלק כללי

 

מתוך אוהדי קבוצת  חבורת אוהדיםהחליטו  ,2005למאשימה בשנת דויק במועד שאינו ידוע במ .1

 לזרועלהקים ארגון אוהדים שמטרתו , )להלן: "בית"ר ירושלים"( הכדורגל בית"ר ירושלים

במגרשי של שנאת המגזר הערבי,  תיגזענאנרכיסטית ומתוך אידאולוגיה  ,ונדליזםואלימות 

. ארגון האוהדים קבוצות כדורגל יריבות בפרטאוהדי ד הכדורגל בכלל, באירועי ספורט שונים ונג

 .פמיליה" "לה -על ידי מקימיו ומנהיגיו  נקרא

 

בין היתר,  ,לה פמיליהומנהיגי ע"י מקימי  מטרותיו ונקבע ,פמיליהשל ארגון לה  ועם הקמת .2

 ארגון ייעודו שלאת  התווהאשר המנון ב, וכן ""בית"ר הטהורהבהטמעת המושג הגזעני 

"כה אמרתי לך הדבר, היכונו לימים הקרבים ובאים, בהם יוקם הצבא החזק ביותר : יםהאוהד

שנראה עלי אדמות, אשר יגן בעדך וימחק מעל פני האדמה את כל העומד בדרכו, צבא גרילה 

  .הנה זה בא" –לה פמיליה  –גזעני ואכזר, צבא שיקרא אוהדי בית"ר למענך 
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)להלן: "התקופה  26.7.16בתאריך  מעצרם של הנאשמיםל ועד 2005פמיליה פעל משנת  ארגון לה .3

השתנה במהלך השנים, אך פעל לאורך השנים באופן  ,פמיליה להחברי . הרכב הרלוונטית"(

 שיטתי, כפי שיתואר להלן.

 

 ,מכל רחבי הארץ חברים ,פמיליה, השתייכו במהלך השניםחברי לה  ולעיתים מאות עשרותמקרב  .4

הנפת , באופן מילולי וע"י רגון בהפצת האידאולוגיה הגזענית והאלימהפעלו למען מטרות האאשר 

ט שונים, במעטה של במהלך משחקי הכדורגל של בית"ר ירושלים או באירועי ספור שלטים,

 ."עידוד" בית"ר ירושלים

 

נוספים, ביניהם  םריולצדו חב ,פטוריליאור  ,2014ועד לשנת  2005משנת פמילה עמד  בראש לה .5

)להלן:  והכווינו את פעילותו הפלילית של הארגוןהיו הציר המרכזי אשר , 8אשם ונ 1נאשם 

אליעד ו 5, נאשם 3, נאשם 2נאשם במהלך השנים, כפי שיפורט להלן, הצטרפו "(. מנהיגי הארגון"

  .פמיליה-לה למנהיגי משה

 

כל רחבי מ, "(אנשי הביצוע)להלן: " ם, פעלו לאורך השנים כחמישים חבריהארגון מנהיגיתחת  .6

 :אביב בצלאל )להלןנאור שמואל )להלן: "נאור"(,  ,7, נאשם 6, נאשם 4: נאשם ביניהםהארץ, 

ניב מנור )להלן: , )להלן: "דור"( דור מגידיש, )להלן: "אביתר"( אביתר יוסף , ג.ג, ב.ב, ("אביב"

, זיו הלן: "דניאל"()להלן: "גדי"(, דניאל אלישייב )ליחיאלוב "ניב"(, רון עייש )להלן: "רון"(, גדי 

 ונוספים. שמעא )להלן: "זיו"(

 

ביצוע בכדי להוציא לפועל את מטרות הארגון על ידי  לה פמיליהמנהיגי חברו ל אנשי הביצוע .7

אנשי הביצוע שהשתייכו לאזור על  היו אחראים, בין היתר,פמיליה לה מנהיגי . שונות עבירות

 מגורם כפי שיפורט להלן.

 

חברי : "ביחד הביצוע כינו עצמם "הפירמה" או "הקומץ" )להלן יכונו ואנשי הארגוןמנהיגי  .8

 "(. הקומץ

 

בצוותא  חברי הקומץפעלו , הארגון ולשם קידום ומימוש מטרות פמיליהכחלק מפעילות לה  .9

כלפי אוהדי קבוצות  עבירות אלימות חמורותשונות ובכללן: בתקופה הרלוונטית, בביצוע עבירות 

ועל ת"א", "מכבי ת"א", "מכבי חיפה", "בני סכנין", "הפועל באר שבע" "הפ –הספורט היריבות 

לפי חוק איסור אלימות עבירות ו היזק לרכוש "(, עבירות בנשק,הקבוצות היריבותועוד )להלן: "

 , )להלן: "חוק איסור אלימות בספורט"( 2008 –בספורט תשס"ח 
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ית על הנהלת בית"ר ירושלים, בכך חברי הקומץ, פעלו גם בכדי לכפות את האידאולוגיה הגזענ .10

שאסרו על הבאת שחקנים ממוצא ערבי לקבוצה, שרו שירים גזעניים במהלך משחקי כדורגל, ועוד. 

לעיל, בכדי  9שעה שדעתם לא נשמעה, פעלו חברי הקומץ לביצוע העבירות המתוארות בסעיף 

, דבר שיקשה על הפעילות קנסותעליה שהקבוצה תיענש ויוטלו להנהלה נזקים כלכליים, כך לגרום 

)להלן הפעילות  הספורטיבית, ובכך הצליחו לכפות על הנהלת בית"ר ירושלים לעשות כדברם

 ."(פעילות הקומץ: "9-10המתוארת בסעיפים 

 

שחבריה  ,קבוצת אוהדים -, או חלקן, תת היריבות הקבוצותבקרב אוהדי  התהוובמהלך השנים  .11

 ".אולטרסונו "פעלו באלימות באירועי ספורט, אלו כ

 

, כלי נשק שונים חברי הקומץ והחזיקרכשו ו, של הארגון על מנת לממש את מטרותיו הפליליות .12

  ., וכלי תקיפה שוניםבספורטבחוק איסור אלימות  חפצים אסורים כמשמעותם

 

להתארגן לקראת , נהגו חברי הקומץ הארגון ולשם קידום מטרותיוהפלילית של כחלק מפעילות  .13

קבוצות היריבות או אוהדי המיקומם של על על ידי איסוף אינפורמציה  ,ות אלימותביצוע עביר

תוך הצטיידות בכלי תקיפה  ,הקומץחברי חברי האולטרס, ותכנון "מארב" רב משתתפים מקרב 

 לבושים בשחור ורעולי פנים.שונים, כשהם 

 

 עות קבוצותארגנו חברי הקומץ את פעילותם הפלילית באמצ 2016 - 2015במהלך השנים  .14

קבוצה אליה השתייכו כל  -מרכזיות . חברי הקומץ ניהלו שתי קבוצות אפ"ס"ווט באפליקציה

 לה פמיליה.חברי הקומץ, וקבוצה אליה השתייכו רק מנהיגי 

 

במהלך התקופה הרלוונטית, ופעלו לקידום מטרותיו , הנאשמים ואחרים, השתייכו לחברי הקומץ .15

 :על פי מעמדםט להלן בכתב האישום, בביצוע עבירות כמפורהפליליות, 

 

 ועד ליום מעצרו.  2005מנהיגי הארגון משנת מו לה פמיליההוא ממקימי  1נאשם  .א

 

היה  2נאשם מנהיגי הארגון עד ליום מעצרו. , והשתייך ל2006הצטרף לארגון בשנת  2נאשם  .ב

ל פי חוק סיפק חפצים אסורים ע 2נאשם  דרום.האחראי, בין היתר, על חברי הקומץ באזור 

  איסור אלימות בספורט, לארגון ולחברי הקומץ.

 

סיפק  3נאשם מנהיגי הארגון עד ליום מעצרו. והשתייך ל 2010הצטרף לארגון בשנת  3נאשם  .ג

  וחפצים אסורים על פי חוק איסור אלימות בספורט, לארגון ולחברי הקומץ.כלי נשק 
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 . עד ליום מעצרו צוע של חברי הקומץוהשתייך לאנשי הבי 2013הצטרף לארגון בשנת  4נאשם  .ד

 

היה  5נאשם והשתייך למנהיגי הארגון עד ליום מעצרו.  2012הצטרף לארגון בשנת  5נאשם  .ה

סיפק חפצים אסורים  5נאשם  .13עבור חברי הקומץ כאמור בסעיף אחראי על איסוף מידע 

  על פי חוק איסור אלימות בספורט, לארגון ולחברי הקומץ.

 

 והשתייך לאנשי הביצוע של חברי הקומץ עד ליום מעצרו.  2015ף לארגון בשנת הצטר 6נאשם  .ו

 

והשתייך למעמד הבכיר של אנשי הביצוע של חברי הקומץ  2012הצטרף לארגון בשנת  7אשם נ .ז

  עד ליום מעצרו.

 

 ועד ליום מעצרו.  2005הוא ממקימי הארגון ומנהיגי הארגון משנת  8נאשם  .ח

 

והשתייך  2006לארגון בשנת  הצטרף(, עד המדינה"כתב אישום זה: ")להלן, ב ל'עד המדינה  .ט

 למנהיגי הארגון.

 

כסוכן מטעם משטרת ישראל, זאת ללא עד המדינה  שימש 2016בין החודשים מרץ ועד יולי 

 עד המדינהפעל  המתוארים באישום השביעי,במהלך האירועים  ידיעתם של הנאשמים.

 ישראל. בשליחות ובהנחיית מפעיליו במשטרת

 

בלתי נפרד מעובדות כתב האישום, הנאשמים וחברי הקומץ פעלו כמתואר בכתב החלק הכללי הינו  .16

 האישום במסגרת פעילות הקומץ כמתואר בחלק הכללי.

 

 

 לכל הנאשמים – אישום ראשון

 פלורנטין 

 

 :, ימ"ר חוף(432415/15)פל"א  העובדות א.

 

לבין אוהד  4פרצה קטטה בין נאשם , 3.10.15תאריך במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, עובר ל .1

זאת , )להלן: "ג'ק"( זהותו אינה ידועה במדויק למאשימהש ,, המכונה ג'קקבוצת הפועל ת"א

 צייר.  4ל לה פמיליה שנאשם מחק "כתובות גרפיטי" שסבר שג'ק  4לאחר שנאשם 
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כה בראשו באמצעות וע בכך שהיבאמצעות קסדת אופנ 4את נאשם  ג'קתקף הקטטה,  ךבמהל .2

 הפיל אותו ארצה והשניים נאבקו. ג'ק הצליח להימלט מהמקום. 4קסדה, נאשם 

 

 החלטה לגרום למותו של אוהד קבוצת הפועל ת"א. 4בעקבות אירוע זה, גמלה בלבו של נאשם  .3

 

רון, ניב, , אביב ,ב.ב, ג.גנאור, ו קשר הנאשמיםקשרו , הקומץעילות במסגרת פ ,3.10.15תאריך ב .4

, לארוב לאוהדי )להלן כולם: הקושרים(ואחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה , גדי, דור יאלדנ

אוהדי הפועל פצוע או לגרום ללבסמוך לאצטדיון "בלומפילד" )להלן: "בלומפילד"(, , הפועל ת"א

כוונה להטיל בהם נכות או מום או לגרום להם בבצוותא, , ת נשק קרבאמצעוחבלה חמורה ת"א 

 רה.חבלה חמו

 

באמצעות  לקושרים 2ונאשם  1ודיעו נאשם ה 3.10.15בתאריך  במסגרת הקשר ולשם קידומו, .5

בלומפילד ל"פלאפל ג'ינה" ברחוב שוקן בת"א, בסמוך  מזנוןל שיחות טלפון ובקבוצות הווטסאפ,

 או בסמוך לכך. 19:30"(, בשעה מקום המפגש)להלן: "

 

רובם הגיעו הקושרים למקום המפגש כש ,19:30בסמוך לשעה ר ולשם קידומו, במסגרת הקש .6

אלות בייסבול, מקלות מעץ, נשאו , או מי מהםלבושים בבגדים כהים. הקושרים רעולי פנים ו

עשויים גומי, נשא צינורות  נאורנשא אלה,  3נאשם . ומברגים , סכינים, בקבוקי זכוכיתאבנים

 .וחילק את הצינורות לקושרים)להלן: "הצינורות"(  אותה עתמבסיס צבאי בו שירת ב נטלאותם 

 אביב נשא סכין שלא כדין.

 

ראש הפטיש שטוח,  אשר קצה אחד שלבעל ידית מעץ, מברזל, תופסנים" פטיש "נשא  4נאשם  .7

 4מכנסיו. נאשם אותו החזיק מתחת ל(, "הפטיש" :)להלןשיניים מחודדות בעל קצה השני וה

ואמר  ב.בלו 6נאשם ל, ג.גלת הפטיש ולאחר מכן הראה א 5ולנאשם  3את הפטיש לנאשם הראה 

 .2הטמין את הפטיש מתחת לרכבו של נאשם  4נאשם . "היום" ג'קלהם שבכוונתו להרוג את 

 

הורה לקושרים להגיע למאפיית אנג'ל שנמצאת  2נאשם הקושרים תרו אחר אוהדי הפועל ת"א,  .8

 לומפילד והקושרים עשו כן.בבסמוך ל

 

רכב מסוג "סקודה" שחנה בסמוך אליהם ובו אדם שזהותו בהבחינו הקושרים מיד לאחר מכן,  .9

ניגש אליו, פתח את  1אינה ידועה למאשימה. הקושרים סברו כי מדובר באוהד הפועל ת"א. נאשם 

דלת הרכב, דרש לדעת את זהותו, חטף מידיו את מכשיר הטלפון הנייד שלו ובדק את ההודעות 

 יח לו.. לאחר שהבין כי מדובר בעובר אורח, הנבטלפון
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לקושרים להתקדם לכיוון רחוב  2הורה נאשם  20:30בסמוך לשעה במסגרת הקשר ולשם קידומו,  .10

עשו הקושרים ו קבוצת הפועל ת"א )להלן: "המחסן"(פלורנטין בו נמצא מחסן לאחסון ציוד של 

 כן.

 

במסגרת הקשר ולשם קידומו, המתינו הקושרים לאוהדי הפועל ת"א באזור המחסן, עד אשר  .11

צעק לקושרים  1נאשם ו"( המתלונן)להלן: " .ס, ביניהם יבכעשרים אוהדי הפועל ת"א ינוהבח

 "הנה הם". 

 

, את אוהדי הפועל ת"אוהחלו לתקוף לעברם, הנאשמים ויתר הקושרים מיד לאחר מכן, רצו  .12

 באמצעות גםהאלות, המקלות, המברגים ויתר כלי התקיפה, כמו באמצעות  בצוותא חדא,

 השליכו עליהם כסאות שהיו ברחוב והשליכו לעברם אבנים. ,ות בכל חלקי גופםאגרופים ובעיט

 .אלעד פינטואוהד הפועל ת"א באמצעות לבנה בראשו של בעוצמה, ט חב 2נאשם 

 

 היכהארצה ו המתלונןהפיל את  7. נאשם תקף את אוהדי הפועל באמצעות צינורות הברזל נאור .13

 .פובכל חלקי גו נאורו 2ם נאשאותו ביחד עם 

 

רץ בחזרה למקום וציא את הפטיש מתחת לרכב, אחז בו, , ה2לרכבו של נאשם רץ  4נאשם  .14

ראשו של , בבעל השיניים המשוננותבחלקו באמצעות הפטיש, רבה וחבט בעצמה התקיפה, 

 ב.ב . , בצדו הימניהמתלונןננעץ הפטיש בראשו של . מעצמת המכה בכוונה לגרום למותו המתלונן

אבן גדולה,  המתלונןהשליך על ג.ג היכה בו באמצעות מקל ו ב.ב, המתלונןוף את המשיכו לתק ג.גו

  ניגר מראשו. רב בראשו ודם  היה שרוע על הקרקע כשהפטיש נעוץ כאשר כל זאת

 

כדי להעלים את הפטיש לאחר האירוע, אך   המתלונןמראשו של  ניסה לחלץ את הפטיש 4נאשם  .15

, 2נאשם . נמלט בריצה מהמקום 4. נאשם המתלונןשל מעצמת המכה הפטיש ננעץ עמוק בראשו 

הנאשמים ויתר  ואביב בצלאל המשיכו לתקוף את אוהדי הפועל ת"א, עד שהבינו 7נאשם 

 ברחו בריצה. ואז הקושרים, כי כוחות המשטרה הוזעקו למקום, 

 

 ג.גו 4. נאשם בחלקי גופו באוהד הפועל ת"א ותקפו אותו ב.בו 6נאשם במהלך המנוסה, הבחינו  .16

 .8נמלטו מהמקום ברכבו של נאשם 

 

 4יצא נאשם  5.10.15את מכשיר הטלפון הנייד שלו ובתאריך  4מיד לאחר האירוע, השמיד נאשם  .17

 .מהארץ בכדי להימלט
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לבית חולים איכילוב כשהפטיש מקובע בעצם  המתלונןם הובהל מיכתוצאה ממעשיהם של הנאש .18

בשני מוקדים  דימומים במוחו ונצפגולגולת, כי הפטיש חדר ל העל CTמצילום  .הגולגולת

כשהוא בסכנת חיים דחוף שבר מרוסק בעצם פריאטלית ימנית. הוא הובהל לניתוח  ,שהתפשטו

 מידית.

 

והיה צורך  לתו, בוצעה פתיחה של הגולגולת, עצירת הדימום,ולגובמהלך הניתוח הוצא הפטיש מג

הוא  יהום שחדר למוחו באמצעות הפטיש.רומי המוח וניקוי המוח מזבשחזור של הגולגולת וק

 והועבר לשיקום. 14.10.15חרר מבית החולים בתאריך שו

 

הפגיעה הקשה בראשו ועבר טיפולים אושפז המתלונן מספר פעמים בעקבות  2016במהלך שנת 

אושפז ונותח שוב  3.3.16פגיעה בזיכרון. בתאריך והוא סובל מכאבי ראש כרוניים  .רפואיים שונים

 לשחזור עצם הגולגולת. בראשו

 

בכוונה לפצוע את אוהדי הפועל ת"א ולגרום להם חבלות חמורות, הנאשמים במעשיהם קשרו קשר  .19

שלא כדין לגרום למותו של  הניס 4נאשם  .ותגרום להם חבלות חמורנכות או מום או ל הםלהטיל ב

וגרמו לו חבלה חמורה, פצעו את המתלונן , בצוותא חדא, 8-ו 7, 6, 5, 3, 2, 1נאשמים  .המתלונן

 גרום לו לחבלה חמורה.בכוונה להטיל בו נכות או מום או ל

 

עשה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין בהעלמת  4נאשם 

 ראיות, וכן השמיד במזיד דבר שידע שדרוש או עשוי להיות דרוש לראיה בהליך שיפוטי.

 

 

 :הוראות החיקוק ב.

)להלן:  1977( לחוק העונשין התשל"ז 1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  –רת קשר לביצוע פשע קשי .1
 .לכל הנאשמים – ("החוק"

 
 .4לנאשם  –( לחוק. 1)305עבירה לפי סעיף  -ניסיון לרצח .2

 

 .5-8, 1-3 לנאשמים - לחוק (1)א()329עבירה לפי סעיף  - חבלה בכוונה מחמירה .3

 .4לנאשם  –לחוק  244עיף עבירה לפי ס – שיבוש הלכי משפט .4

 .4לנאשם  –לחוק  242עבירה לפי סעיף  –השמדת ראייה  .5
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 7 -ו 6, 3 לנאשמים –אישום שני 

  2פלורנטין 

 

 :(חוף ר"ימ, 228328/16 א"פל) העובדות .א

  . נאורבמהלכה נחבל והדי הפועל ת"א לבין א נאורבין פרצה קטטה  18.5.16בתאריך  .1

 

לנקום, בשם הארגון ובמסגרת פעילות הקומץ, באוהדי הפועל  3בעקבות הקטטה החליט נאשם  .2

החל משעות  29.5.16בתאריך . אירוע נשוא האישום הראשון, ו"לשחזר את ההצלחה" של הת"א

 7, נאשם נאור, 5, נאשם 2, נאשם 1לחברי הקומץ, וביניהם לנאשם  3התקשר נאשם , הצהריים

היינו בפעם הקודמת עם הפטיש", "המקום "לאיפה ש 21:45להגיע בשעה  ואמר להם ואחרים

 כדי לא "לסכן אותו", לדבריו. 4הורה שלא לזמן את נאשם  3. נאשם הטוב של פעם שעברה"

 

, 3עם נאשם קשרו קשר  וחברי קומץ נוספים, ,ב.ב, , גדיג.גדניאל , אבי,  ,7, נאשם 6נאשם , נאור .3

פוגעני, בכוונה להטיל בהם נכות או  לפגוע בהם באמצעות נשקעל מנת לארוב לאוהדי הפועל ת"א 

 מום או לגרום להם חבלה חמורה.

 

, ג.גדניאל אליישב,  7, נאשם נאור, 3נאשם הגיעו בסמוך לחצות, במסגרת הקשר ולשם קידומו,  .4

 10בסמוך למחסן )כאמור בסעיף , לשכונת פלורנטין, )להלן: "הקושרים"( ואחרים ב.בגדי, 

 .לאישום הראשון(

 

ות מברזל, מוט – עמם כלי תקיפה ונשאובושים בלבוש כהה עו למקום האירוע להקושרים הגי .5

בכדי לפגוע באוהדי הפועל ת"א באמצעות נשק פוגעני, בכוונה להטיל בהם  אלות בייסבול, ואגרופן,

 נכות או מום או לגרום להם חבלה חמורה.

 

 הקושרים החלו לתור אחר אוהדי הפועל תל אביב בסמוך למחסן. .6

 

לפנות  2:00 בסמוך לשעהדע שהגיע לכוחות המשטרה באשר לכוונותיהם של הקושרים, בשל מי .7

שטרה ועצרו חלק מהקושרים, חלקם הצליחו הגיעו למקום כוחות המ, 30.5.16בוקר בתאריך 

 להימלט מהמקום.

 

במעשיהם כמתואר לעיל, קשרו קשר לביצוע פשע )חבלה בכוונה מחמירה( וניסו  7-ו 6, 3נאשמים  .8

לפגוע באוהדי הפועל ת"א באמצעות נשק פוגעני, בכוונה להטיל בהם א עם יתר הקושרים בצוות

 נכות או מום או לגרום להם חבלה חמורה.
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 הוראות החיקוק ב.

 ( לחוק.1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  –קשירת קשר לביצוע פשע  .1

 לחוק. (2)א()329עבירה לפי סעיף  - חבלה בכוונה מחמירהניסיון ל .2

 

 

 8, 7, 6, 4, 3, 1לנאשמים  –לישי אישום ש

 רידינג 

 

 :(חוף ר"ימ, 376870/15 א"פל) העובדות א.

, נאשם 3, נאשם 1 םשאו עובר למועד זה, במסגרת פעילות הקומץ, קשרו קשר נא 24.8.15בתאריך  .1

)להלן: "הקושרים"( לארוב לאוהדי , אליעד משה, ואחרים ג.גנאור, , 8נאשם , 7, נאשם 6, נאשם 4

ת"א, בסמוך לחניון "רידינג" בת"א, שם המתינו האוהדים להסעה למשחק הכדורגל שנערך  הפועל

לפגוע באוהדי הפועל ת"א באמצעות נשק פוגעני, באותו היום באצטדיון טדי בירושלים, זאת בכדי 

 בכוונה להטיל בהם נכות או מום או לגרום להם חבלה חמורה.

 

כשהם  חניון רידינג בת"אלהגיעו הקושרים , 16:00בסמוך לשעה במסגרת הקשר ולשם קידומו,  .2

 כאמור באישום הראשון,הביא עמו צינורות  נאור. נושאים אלות בייסבול, מקלות מעץ ואבנים

 וחילק את הצינורות לקושרים בכדי לתקוף באמצעותם את אוהדי הפועל ת"א.

 

 ת"א.הקושרים הסתתרו מאחורי כלי רכב שחנו במקום, והמתינו לאוהדי הפועל  .3

 

הבחינו הקושרים בקבוצה גדולה של אוהדי הפועל ת"א שהמתינו להסעה.  לאחר זמן קצר, .4

צעקו לעבר אוהדי הפועל ת"א "אנחנו נזיין אתכם, לעולם לא תכנסו לטדי", "בואו הקושרים 

אתכם", קיללו את אוהדי הפועל ת"א, רצו לעברם, והשליכו לעברם בקבוקים  ןלטדי, נזיי

 ים שהבחינו בקושרים נמלטו מהמקום בריצה.האוהד מזכוכית. 

 

הקושרים התנפלו על  לא הצליח להימלט מהמקום. אשר היה פצוע ברגלו, ע.ג )להלן: "המתלונן"( .5

באכזריות הפילו אותו ארצה ותקפו אותו צעקו לעברו "בוא יא בן זונה, כוס אמא שלך",  המתלונן,

השליך לעברו  4בקבוקים מזכוכית. נאשם  והשליכו עליואגרופים, ו, בבעיטות בכל חלקי גופו

בזמן התקיפה, נפלו מכיסו של באמצעות הצינורות.  6נאשם בקבוק זכוכית ותקף אותו ביחד עם 

 ₪. 300המתלונן טלפון נייד וסך של 

 



11 

 

שרוע על  מתלונןכלפי המתלונן שעה שה שנקלע למקום והבחין בתקיפה האכזרית דוד סלומון .6

ום, צעק לעבר הקושרים "תעזבו אותו" הרים את המתלונן וחילץ למק ץרללא חולצה, הקרקע 

 אותו מידיהם של הקושרים. 

 

לשלול אותו מבעליו שלילת קבע נטל את הכסף שנפל מכיסו של המתלונן בכוונה  6נאשם  .7

 והקושרים נמלטו מהמקום. 

 

שמאל רגל ימין, בשוק רגל בחבלות בזרוע ונגרמו למתלונן כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים  .8

 ובגבו, כמו כן נגרמה לו המטומה בפניו.

 

כמתואר לעיל, קשרו קשר לביצוע פשע )חבלה בכוונה במעשיהם  8, 7, 6, 4, 3, 1הנאשמים  .9

באמצעות נשק פוגעני, בכוונה להטיל בו במתלונן מחמירה( וניסו בצוותא עם יתר הקושרים לפגוע 

סף מהמתלונן בכוונה לשלול אותו מבעליו נטל כ 6נאשם  נכות או מום או לגרום לו חבלה חמורה.

 .הפועל ת"אשלילת קבע, כשהוא בחבורה ובשעת השוד היכו והשתמשו באלימות כלפי אוהדי 

 

 

 הוראות החיקוק ב.

 .( לחוק1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  –  קשירת קשר לביצוע פשע .1

 לחוק. (2)א()329עבירה לפי סעיף  - חבלה בכוונה מחמירהניסיון ל .2

 .6לנאשם  – )ב( לחוק402עבירה לפי סעיף  –נסיבות מחמירות שוד ב .3

 

 

 6, 5 , 2לנאשמים  -רביעיאישום 

  1כדורגל חופים 

 

  :(חוף ר"ימ, 262432/16 א"פל) העובדות א.

, נאשם 5נאשם , 2הקומץ, קשרו קשר נאשם במסגרת פעילות , או עובר למועד זה, 26.6.15בתאריך  .1

וצת )להלן: "הקושרים"(, לתקוף את אוהדי קבואחרים עד המדינה יתר, אב, ב.ב, ג.גניב,  אליעד,, 6

 ולגנוב מהם ציוד ששייך לאוהדי הקבוצה. מכבי חיפה בצוותא 

 

 פולג חוףב 12:00בסמוך לשעה  26.6.15במסגרת הקשר ולשם קידומו, נפגשו הקושרים בתאריך  .2

 . הנקרא "כדורגל חופים", "פגרת הליגה"כדורגל במסגרת בו התקיים משחק במתחם בנתניה, 
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במסגרת הקשר ולשם קידומו, הבחינו הקושרים בכניסה למתחם באוהדי קבוצת מכבי חיפה  .3

שהחזיק  קבוצת מכבי חיפהניגש לאוהד  2. נאשם )להלן: "החולצות"( שמכרו חולצות של קבוצתם

 בכוונה לשלול אותו שלילת קבע. ובו החולצות, ומשך אותו בכוח מידו  "שק"בידו 

 

והקושרים התנפלו על אוהדי   2אוהדי מכבי חיפה אחזו בשק וניסו למנוע את גניבתו, ואז נאשם  .4

. מעצמת באמצעות בעיטות ואגרופים בכל חלקי גופםשלא כדין, בצוותא מכבי חיפה, תקפו אותם 

המכות נפלו חלק מהאוהדים ארצה, הקושרים המשיכו לחבוט בהם באגרופים ובעיטות ומשכו את 

 לצות. השק נקרע והחולצות התפזרו.שק החו

 

הקושרים נטלו את החולצות ונמלטו מהמקום לאחר שהבחינו בכוחות של המשטרה שהגיעו  .5

 למקום.

 

נטלו דבר , לביצוע פשע )שוד בנסיבות מחמירות( במעשיהם דלעיל, קשרו קשר 6-ו 5 2נאשמים  .6

בחבורה ובשעת השוד היכו מאוהדי מכבי חיפה בכוונה לשלול אותו מבעליו שלילת קבע, כשהם 

 והשתמשו באלימות כלפי אוהדי מכבי חיפה.

 

   הוראות החיקוקב.    

 .( לחוק1)א() 499עבירה לפי סעיף  –  קשירת קשר לפשע .1

 )ב( לחוק.402עבירה לפי סעיף  –שוד בנסיבות מחמירות  .2

 

 6-ו 3, 2, 1לנאשמים  –חמישי אישום 

  2כדורגל חופים 

 

 :(חוף ר"ימ, 140/15290 א"פל) העובדות א.

 

, או עובר למועד זה, במסגרת פעילות הקומץ ולאחר שחברי הקומץ חשו "הצלחה" 3.7.15בתאריך  .1

עד , 6נאשם , 3נאשם , 2נאשם , 1נאשם , קשרו קשר רביעילאור האירועים המתוארים באישום ה

והדי קבוצת מכבי א לתקוף שובואחרים )להלן: "הקושרים"(,  ניב, דור,, ב.ב, ג.גאליעד המדינה, 

  נשק חם וקר.באמצעות  בהרכב מורחב","אך חיפה בצוותא, 

 

פאב אותו ב 12:00בסמוך לשעה  3.7.15במסגרת הקשר ולשם קידומו, נפגשו הקושרים בתאריך  .2

במסגרת נוסף מתחם בו התקיים משחק כדורגל בנתניה, בסמוך לחוף פולג מנהל יוסי זכות ב

 י מהם שתו משקאות אלכוהוליים ועשנו סמים.הקושרים או מ "כדורגל חופים".
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 2, נאשם בקבוקי זכוכיתבמסגרת הקשר ולשם קידומו, הגיעו הקושרים למתחם כשהם נושאים  .3

המתין בחניון  ב.בהקושרים המתינו לבואם של אוהדי מכבי חיפה,  .רימון עשןורימון הלם נשא 

 במטרה להודיע ליתר הקושרים על בואם של אוהדי מכבי חיפה.

 

 הבחינו הקושרים בכלי רכב השייכים לאוהדים של קבוצת מכבי חיפה.  לאחר מכןבסמוך  .4

 

ששייך לעידן מסוג קאיה  לעבר כלי הרכב בקבוקים מזכוכית ואבניםהקושרים או מי מהם השליכו  .5

 בפח הרכב.פגעו ניפצו את הזכוכית ו, במראות הרכב האבנים פגעו,  קנדלר

 

ום בכלי הרכב איתם הגיעו. הקושרים אשר היו נחושים להמשיך אוהדי מכבי חיפה נמלטו מהמק .6

במטרה לזהות את רכביהם של אוהדי מכבי חיפה.  הסמוךולבצע את מטרת הקשר, נסעו לכביש 

 הקושרים הצטיידו בבקבוקים מזכוכית, מקלות ואבנים. 

 

כי ברכב  צבע שחור וסברובבמסגרת הקשר ולשם קידומו, הבחינו הקושרים ברכב מסוג יונדאי  .7

את הבקבוקים, האבנים  הנוסע הקושרים השליכו לעבר הרכבנמצאים אוהדי מכבי חיפה. 

. לאחר שהבינו כי מדובר לפגוע בנוסע בנתיב תחבורה או לסכן את בטיחותווהמקלות בכוונה 

 בעובר אורח, וחששו שכוחות המשטרה הוזעקו למקום, נמלטו הקושרים מהמקום.

 

)ניסיון לחבלה בכוונה  ם במעשיהם, קשרו קשר לביצוע פשעהקושרי ויתר 6, 3, 2, 1נאשמים  .8

בכוונה זרקו דבר אל אדם שעל נתיב תחבורה או כלי התחבורה או אל חפץ שעליהם, , מחמירה(

הרסו ופגעו במזיד בכלי רכב או בחלק מהם, לפגוע בנוסע בנתיב תחבורה או לסכן את בטיחותו, 

 ממנו.הרסו או פגעו במזיד ברכב או בחלק 

 

 הוראות החיקוק: ב.

 .( לחוק1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  –  קשירת קשר לביצוע פשע .1

]יידוי  כנוסחו בעת ביצוע העבירה ( לחוק3)332עבירה לפי סעיף  – סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה .2

 .א)ב( לחוק כנוסחו היום[332עבירה לפי סעיף  –או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה 

 ה.413עבירה לפי סעיף  – לה במזידחב .3
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 3לנאשם  – שישיאישום 

  עסקה אחרת בנשק

 

 : (חוף ר"ימ, 244938/16 א"פל)העובדות .א

ברחוב בר  3ותיאם עמו פגישה בביתו של נאשם  3שוחח עד המדינה עם נאשם  7.6.16בתאריך  .1

 . )להלן: "הבית"( 23 כוכבא בתל אביב

 

הסיע את עד המדינה לכתובת  3. נאשם 3נה לביתו של נאשם הגיע עד המדי 10:00בסמוך לשעה  .2

 .)להלן: "בית הדוד"( 3נאשם בו מתגורר דודו של  6הכרמל 

 

מסוג  M7290 הלם סנווריד שני רימוני הוציא מתוך ארגז אותו החביא בחצר במקום,  3נאשם  .3

CTS עטף את  3אשם לא רשות על פי דין. נ, אותם החזיק בחוןאשר נמצאים בשימוש כוחות הביט

 על פי דין. ומסר אותם לעד המדינה בלא רשותהרימונים במגבת 

 

במעשיו, עשה עסקה אחרת בנשק שיש עמה מסירת החזקה בנשק שלא בתמורה, בלא  3נאשם  .4

 רשות על פי דין.

 

 הוראות החיקוק ב.

 ( לחוק.2)ב 144עבירה לפי סעיף  –עסקה אחרת בנשק 

 

 3לנאשם  –שביעיאישום 

  סחר בנשק

 

 :(חוף ר"ימ, 268760/16 א"פל) העובדות .א

שלושה  3וביקש ממנו לרכוש מנאשם  3אשם התקשר עד המדינה לנ 9:44בשעה  18.6.16בתאריך  .1

אמר לעד המדינה כי הוא מוכר כל רימון  3זאת לאחר שנאשם ₪,  1,000תמורת  רימוני הלם

ניים תיאמו להיפגש בביתו הסכים לסכום אותו הציע עד המדינה, והש 3ש"ח. נאשם  350תמורת 

 בשעות אחר הצהריים. 3של נאשם 

 

בהרצליה  17לעד המדינה והנחה אותו להגיע לרחוב חרמון  3התקשר נאשם  16:00בסמוך לשעה  .2

 ועד המדינה הגיע לכתובת זו )להלן: "מקום המפגש"(.
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במושב שכבמושב שליד הנהג,  ברכב כשהוא יושב במקום המפגש,, לעד המדינההמתין  3נאשם  .3

 הנהג ישב אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה.

 

שלושה רימוני יד הלם סנוור  , בלא רשות על פי דין,מסר לעד המדינהיצא מחוץ לרכב ו 3נאשם  .4

M7290  מסוגCTS עד עטופים במגבת בתוך שקית ניילון ו ,אשר נמצאים בשימוש כוחות הביטחון

 ₪. 1,000המדינה מסר לנאשם בתמורה 

 

 מעשיו, סחר בנשק בלא רשות על פי דין. ב 3נאשם  .5

 

 הוראות החיקוק ב.

 ( לחוק.2)ב 144עבירה לפי סעיף  –סחר בנשק 

 

 

 3לנאשם  – שמיניאישום 

 החזקת נשק 

 

 :(340884/16, 340868/16, פל"א 340857/16)פל"א  העובדות

באישום כאמור  –בהרצליה )מקום המפגש  17ברחוב חרמון  3נאשם  החזיק 26.7.16בתאריך  .1

 נשק בלא רשות על פי דין כמפורט להלן:השמיני( 

 

 רימוני יד הלם סינוור נצורים בנצרות. 12 .א

 רימון יד בעל גוף כדורי מפלסטיק בצבע שחור, בראשו מנגנון מנוף ונצרה. .ב

 מוקש תאורה בעל גוף גלילי בתחתיתו מנגנון נצור. .ג

 

נשק בלא רשות על פי דין כמפורט בהרצליה,  6ברחוב התבור  3החזיק נאשם  26.7.16בתאריך  .2

 להלן:

 הנצורים בנצרתם המקורית. 7290רימוני הלם סינוור  8 .א

 מיוחד. 400רימון יד/מדוכה מס'  .ב

 .החומר נפץ הודף )חנ"ה( המכיל מוטות חנ"שק  .ג

 

 בלא רשות על פי דין להחזקתו.במעשיו, החזיק נשק  3ם שנא .3
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 הוראות החיקוק ב.

 )ב( לחוק.144עבירה לפי סעיף  – החזקת נשק

 

 

                   

 

 , עו"דשרית שמש    

 פלילי -סגנית בכירה א' לפרקליט מחוז ת"א                

 2016, אוגוסט 7 

 ו"תשע, אב' ג 

 

 170153/16פל"א: 

 4988/16 פמת"א:

 

 :הודעה לנאשם

הנך רשאי לבקש שימונה לך סניגור ציבורי אם  ,1995 – תשנ"ו ,חוק הסניגוריה הציבוריתל 21עפ"י סעיף 

 )א( לחוק.18מתקיים בך אחד התנאים לזכאות לייצוג המנויים בסעיף 

 :הודעה לבית המשפט

כי , המאשימה מודיעה בזאת 1982 –תשמ"ב ]נוסח משולב[, א לחוק סדר הדין הפלילי 15עפ"י סעיף 

 עונש מאסר בפועל אם יורשע. יריבכי תבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על  קיימת אפשרות

 

  

 

 

 

 

 


