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 -נגד  -

 

 א.א. 1                                םמיהנאש

   25.10.1990יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 31.7.14כעת במעצר מיום 

 

 ב.ב. 2
 29.12.1986יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 31.7.14 כעת במעצר מיום

 

    ג.ג. 3

   3.7.1990יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 31.7.14כעת במעצר מיום 

 

 ד.ד. 4
 20.12.1990יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 5.8.14 כעת במעצר מיום

 

 ה.ה. 5
 19.5.1993יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 29.7.14כעת במעצר מיום 

    

  ו.ו. 6
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 19.2.1990יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 31.7.14כעת במעצר מיום 

 

  ז.ז. 7
 22.8.1995יליד 

 ת"ז 

 ירושלים

 29.7.14כעת במעצר מיום 

 

 כתב אישום

 )ם-מפלג תשאול ימ"ר י( 330325/2014פל"א 

 

 לקמן:כד הם בזמים מואשמיהנאש

 

 אישום ראשון (כל הנאשמים)

 העובדות א.

) "ט.ט" -(להלן ט.ט) ו"ח.ח" –(להלן  ח.חאו בסמוך לכך, ישבו  22:30בשעה  25.7.14ביום  .1

בשכונת נווה יעקב שבי בית חנינה, בגן ציבורי ברחוב... ), תו"המתלוננים" -(וביחד להלן

 בירושלים.

, וזאת על מנת ומצת וביקש מהם סיגריהאל המתלוננים  אחד הנאשמים ניגש בשלב מסוים .2

  הוא עזב את המקום.לוודא כי המתלוננים הינם ערבים. המתלוננים השיבו בשלילה ו

אשר  ")הנוספים" -(להלןל.ל ו כ.כ, י.י וכן הנאשמיםלמקום  הגיעולאחר מספר דקות  .3

 מצוידים באלות ובקרשים. הםמתלוננים, כאשר אל ה בצוותא התקרבו

 6נאשם  ."ערבים, ערבים" תוך שהם אומריםהקיפו את המתלוננים,  פיםהנאשמים והנוס .4

  ובין הצדדים התפתחו חילופי קללות. ,פנה אל המתלוננים ושאל מה הם מחפשים בשכונה

, כאשר חלקם אוחזים על המתלונניםבצוותא חדא הנאשמים והנוספים או אז התנפלו  .5

 ת, והכל בשל היותם ערבים.בפראו ת המתלונניםוהחלו להכות א באלות ובקרשים,

באמצעות  בוהכה  2נאשם  .אחור באמצעות קרשמ .ח.חבראשו של בחוזקה הלם  6נאשם  .6

 חלק מהנאשמים והנוספיםבד בבד היכו  ואיבד את הכרתו. קרקענפל על הח.ח פן, ואגרו

ואיבד את הכרתו למשך  הקרקעעד שגם הוא נפל על  באלות, אגרופים ובעיטות ט.טאת 

  ת.מספר דקו
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 מכים , תוך שהםקרקעהמשיכו לחבוט במתלוננים השרועים על ה הנאשמים והנוספים .7

בראשם, בפניהם  בחוזקה ובועטים בהםאגרופים ו מכות נמרצות באמצעות אלות אותם

 ובכל חלקי גופם.

מהמקום, כשהם מותירים את המתלוננים  הנאשמים והנוספיםמיד לאחר מכן נמלטו  .8

 דממים.מאדמה בגינה שרועים על ה

חבלות בבית החזה, בגבו ובברכיו, ט.ט נגרמו ל כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים והנוספים .9

 4סבל מכאבי ראש עזים ואושפז למשך  ט.טוכן סבל מחבלה בראשו ודימום תת עכבישי. 

 ימים.

-שברים בגולגולת ודימום סאב .ח.חכתוצאה ממעשיהם של הנאשמים והנוספים נגרמו ל .10

באף, המטומות בקרקפת, חבלות בפניו דוראלי ואפידורלי, שברים אוקציפיטליים, שבר 

נזקק  .ח.חהימנית.  ורגלו וחולשה בפלג גופו הימני, כאשר הוא מתקשה להזיז את ידו

     ועובר להגשת כתב האישום עודנו מאושפז בבית החולים. לניתוח בראשו

חבלה חמורה שלא כדין,  בצוותא חדא למתלונן ארים לעיל גרמו הנאשמיםבמעשיהם המתו .11

בכוונה להטיל בהם נכות או מום, או וניסו להטיל במתלונן הנוסף חבלה חמורה שלא כדין 

 לגרום להם לחבלה חמורה. 

 

 ם:מים הנאשמימואש ןהוראת החיקוק לפיה ב.

 - ל"ז, התשלחוק העונשין 29סעיף  + )2()1(א)(329עבירה לפי סעיף  – חבלה בכוונה מחמירה .1

 )עבירות 2( החוק").(להלן: " 1977

 

 בלבד) 7-3נאשמים אישום שני (

 העובדות א.

נפגשו , כשעה לאחר שהסתיים האירוע המתואר לעיל, המשך למתואר באישום הראשוןב .1

י.י בסמוך למקום האירוע. הנאשמים ו י.יביחד עם  ")הנאשמים" -(להלן 3-7הנאשמים 

סיכמו ביניהם כי ככל בהמשך  .יפהביניהם והביעו חשש כי ראו אותם בשעת התק שוחחו

 שמי מהם ייעצר על ידי המשטרה, לא יגיד דבר.

במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, מספר ימים לאחר האירוע המתואר באישום  .2

 "למחוק את כל מה שיש לו בטלפון".  7את נאשם  3הראשון לעיל, הנחה נאשם 

דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי  3-7המתוארים לעיל עשו הנאשמים  במעשיהם .3

  או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת.

 ם:מים הנאשמימואש ןהוראת החיקוק לפיה ב.

 לחוק.  244עבירה לפי סעיף  – שיבוש מהלכי משפט .1
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 2014אוגוסט,  11  - ט"ו אב תשע"ד ירושלים, 

 
 

 

 

 

         

 , עו''דיעל איגרא אונגר                                                                                           

 פלילי -מחוז ירושלים ת עוזרת לפרקליט 

 

 ם-מפלג תשאול ימ"ר י 330325/2014פ"א 

 
 הודעה לנאשם

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

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

ולב] א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח מש15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

 1982 –התשמ"ב 
 ה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשםהמאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפי

 עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 
 

 

 

 

 


	כתב אישום
	אישום שני (נאשמים 3-7 בלבד)

