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 -נ  ג  ד      -

 

 . קורן אלקיים1  ם:מיהנאש

  1997יליד 

 באר שבע

 )כעת במעצר(

 

 . טמיר ברטל2

  1999יליד 

 באר שבע

 )כעת במעצר(

 

 

 כתב אישום

 בזאת כדלקמן: מיםהנ"ל מואש מיםהנאש

 

 

 ראשוןאישום 

 

 א. עובדות

בפארק ו'  א.אוהקטין  2בשעות הערב של ליל שבת, עברו חבריו הנאשם  04.03.17ביום  .1

 (."הפארק"בבאר שבע )להלן: 

 

באדם ממוצא ערבי שזהותו אינה ידועה במדויק  וא.א 2בדרכם בפארק נתקלו נאשם  .2

 (."הערבי"למאשימה )להלן: 

 

לערבי "חכה פה איתי  2לערבי התפתחו חילופי דברים ובסיומם אמר נאשם  2בין הנאשם  .3

 מחכה לך פה"."אני גבר ואני  2כמה דקות", הערבי אמר לנאשם 
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נמלטו מהמקום לבניין סמוך והסתתרו בחדר  וא.א 2הערבי הזעיק כמה מחבריו ונאשם  .4

 המדרגות סמוך לקומה העליונה.

 

שהגיע למקום עם מכוניתו מסוג פורד פוקוס )להלן:  1הזעיק את נאשם  2נאשם  .5

 (."רן"( ועם חברו רן קוסשוילי )להלן: "המכונית"

 

למכונית ונסעו למגרש החנייה בקרבת בית ספר "אמית" בבאר עלו ורן  וא.א 2נאשם  .6

 או בסמוך לכך. 00:30שבע, אליו הגיעו בשעה 

 

נסעו למרכז אורן בבאר שבע, שם אספו את חברם שרון דזאנשוילי )להלן:  א.אהנאשמים,  .7

 (."אלמוג"( וחברו אלמוג אוזן )להלן: "שרון"

 

 בע ולקחו את מכוניתו מסוג מזדה.משם נסעו לביתו של רן ברחוב רבנו תם בבאר ש .8

 

, רן ושרון דנו בשאלה האם יש לפגוע בערבי, כאשר מישהו ציין כי הערבים א.אהנאשמים,  .9

 יוצאים עם יהודיות ויהודייה היא בת מלך.

 

בסופו של דבר, החליטו כולם, למעט אלמוג, לפגוע בערבי. אלמוג פרש מהחבורה. בכך,  .10

 , לתקוף את הערבי., ושרוןא.אקשרו קשר, הנאשמים, 

 

במסגרת הקשר ולשם קידומו, נסעו לישיבת בית יוסף של הרב בצרי בבאר שבע )להלן:  .11

 ( על מנת לצרפו לקשר."רז"(, שם פנו לרז עמיצור )להלן: "הישיבה"

 

 בני החבורה סיפרו לרז כי בפארק ערבים מסתובבים עם יהודיות. .12

 

ואמר לרז, בנוכחות  2השיעור חזר נאשם רז ביקש מהם להיכנס עמו לשיעור תורה. לאחר  .13

 יתר החבורה, כי יש ערבים שיוצאים עם יהודיות וזה לא טוב.

 

רז, הצטרף לקשר, נכנס לחדרו בישיבה וחזר עם מקל גולף, אשר לקח לעצמו, אלה אשר  .14

 30ונתן לרן מקל מתכת של  2נתן לשרון, ידית עץ של פטיש ללא ראש אשר נתן לנאשם 

 טל עמו קרש.נ וא.אסנטימטר 

 

ושרון נכנסו לפארק לחפש את הערבי. שרון נתקל בשני  רזבמסגרת הקשר ולשם קידומו,  .15

אנשים ושאל אחד מהם מה השעה וכאשר אותו אדם ענה לשרון כי אינו יודע, הבין שרון 

 לפי מבטאו כי אינו ערבי במוצאו.
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 א יזהו אותם.מרבית בני החבורה כיסו את פניהם בכובעי גרב ובחם צוואר כדי של .16

 

שאל רז ושרון נתקלו באדם נוסף שסברו שהוא הערבי, שרון שאל אותו מה השעה ו רז .17

 אותו למה הוא פוגע בילדות יהודיות.

 

הכו אותו וכאשר נפל האדם  ורז 2 שרון נתן לאותו אדם מכה בראשו עם האלה, הנאשם .18

 ורז.לארץ, בעטו בו שרון 

 

ושרון רדפו אחריו, אולם לאחר מכן חדלו  רזלאחר מכן, אותו אדם קם ונמלט מהמקום.  .19

 בני החבורה מהרדיפה וחזרו לישיבה.

 

ולאחר מכן התפזרו  רזבישיבה החזירו בני החבורה את האלות והמוטות לחדרו של  .20

 לבתיהם.

 

אדם  לביצוע מעשה התקיפה שחברו עמם מים יחד עם אחרהנאש במעשיהם הנ"ל, תקפו .21

 -1נאשם ול .לבצע פשעכדי לכיסוי פנים  פיםשות היולשם כך שהוא ערבי, ו ושסבר

 הסתייע ברכב לביצוע פשע. 

 

 

 ב. הוראות חיקוק:

לחוק העונשין )א( 382בנסיבות סעיף  379עבירה לפי סעיף  -תקיפה בנסיבות מחמירות .1

 (. "חוק העונשין")להלן"  1977 -התשל"ז

  .( לחוק העונשין3)410עבירה לפי סעיף  -פריצה נסיבות מחשידות בכוונת  .2

 לחוק העונשין.  43עבירה לפי סעיף  -הסתייעות ברכב לביצוע פשע -1לנאשם  .3

 

 

 שניאישום 

 

 א. עובדות

, התארגנו הנאשמים 4.3.17במועד כלשהו שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לאחר יום  .1

של נשים יהודיות, וזאת במטרה  באנשים ממוצא ערבי השוהים בחברתןורז לשם פגיעה 

 לעורר בקרבם פחד ובהלה וכדי למנוע קשרים אישיים בין הערבים ליהודיות.

 

מסגרת ההתארגנות הנ"ל, יצאו הנאשמים , או בסמוך לכך, ב01:30בשעה  17.3.17ביום  .2

( לחפש ערבים ששוהים עם יהודיות "פארק ד"לפארק ד' בבאר שבע )להלן:  ורז

 ישהו עם יהודיות. ולהפחידם כדי שלא
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 (."מכונית הפורד")להלן:  1נאשם השלושה הגיעו למקום במכונית הפורד פוקוס של  .3

 

הוציא מתא המטען של מכונית הפורד פטיש,  2נאשם היה חמוש במקל גולף ו רז .4

 והשלושה יצאו לפארק ד' לחפש ערבים השוהים עם יהודיות.

 

)להלן:  ד.ד( שבה ישב "מכונית ההונדה"בפארק ד' הבחינו במכונית הונדה )להלן:  .5

 (  ולידו רכב בו שהו נערות אשר סברו כי הן יהודיות ואדם אשר סרבו שהוא ערבי."ד.ד"

 

ניגשו לשיחים להתארגן לצורך תקיפה ובינתיים הרכב בו שהו היהודיות הנאשמים ורז  .6

 נסע.

 

דה, חבט בחלון ההונ ם לעשות משהו והחל לרוץ לכיוון מכוניתיכי חייבלנאשמים אמר  רז .7

היכה בפטיש על חלון המכונית וזאת על מנת לתקוף את  2הרכב עם מקל הגולף ונאשם 

 .ד.ד

 

עם המוט והפטיש וגרמו לו  ד.ד.שברו את חלונות המכונית ותקפו את  ורז 2 נאשם .8

 לשפשוף וכאבים בידו השמאלית ולחיו השמאלית.

 

 נמלט מהמקום עם הרכב. ד.ד .9

 

, השליכו אבנים לעבר מכוניתם, שברו וז.ז ו.ו, ה.הו לשלושה אחרים, ניגשהנאשמים ורז  .10

נמלטו  והנאשמים ורזאת חלון מכוניתם ופגעו בהם. השלושה התגוננו ע"י זריקת אבנים, 

 מהמקום.

 

, לאחר שחברו יחד במטרה לתקוף ד.ד, את , יחד עם אחרבמעשיהם הנ"ל תקפו הנאשמים .22

וחבריו, לאחר שחברו יחד במטרה לתקוף  ה.האותו וגרמו לו חבלה של ממש, תקפו את 

, במטרה לגרום לפגיעה חמורה בגופם, ה.הולרכב בו שהה  ד.דאותם, וגרמו נזק לרכבו של 

ר וזאת במסגרת התארגנות למעשה טרור מתוך מניע לאומני ובמטרה לעורר בהלה בציבו

הסתייע  -1נאשם ולעבירות המהוות מעשה טרור.  ובמסגרת ארגון טרור, ובכך ביצעו 

 ברכב לביצוע פשע. 

 

 ב. הוראות חיקוק:

עבירה לפי  -תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות המהווה מעשה טרור .1

 )א( לחוק המאבק בטרור.37)א( לחוק העונשין בצירוף סעיף 382בנסיבות סעיף  380סעיף 

בנסיבות סעיף  379עבירה לפי סעיף  -תקיפה בנסיבות מחמירות המהווה מעשה טרור .2

 )א( לחוק המאבק בטרור.37)א( לחוק העונשין בצירוף סעיף 382
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ה לחוק העונשין, בצירוף סעיף 413עבירה לפי סעיף  -היזק לרכוש מהווה מעשה טרור .3

 )א( לחוק המאבק בטרור.37

 לחוק העונשין.  43עבירה לפי סעיף  -לביצוע פשעהסתייעות ברכב  -1לנאשם   .4

 

 בלבד( 1נאשם שלישי )אישום 

 

 א. עובדות

 

 א'( בפארק ד' בבאר שבע  עם שתי נשים יהודיות, "ח.ח")להלן:  ח.חנפגש  20.03.17ביום  .1

 (."ב'")להלן: ב' ( ו"'"א)להלן: 

 

בסמוך לאצטדיון (, "הקונכייה"לקרבת אולם "הקונכייה" )להלן:  'וא ב'נסע עם  ח.ח .2

 "טרנר" בבאר שבע.

 

( "האחר"רז הגיע למקום עם אחר, שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה )להלן:  .3

ברכבו. רז והאחר ביקשו מהם מצית להדליק סיגריה ורז  ב'-א' ויושב עם  ח.חוהבחין ב

 הינם יהודיות. ב' -' והינו ערבי וא ח.חהגיע למסקנה כי 

 

 וביקש ממנו להגיע לישיבה. 1ההתארגנות הנ"ל, התקשר רז לנאשם לאחר מכן, במסגרת  .4

 

 .1רז והאחר הגיעו לישיבה הסמוכה למקום ושם פגשו את נאשם  .5

 

"לבדוק את  1שראה שתי נשים יהודיות עם ערבי והציע לנאשם  1רז הסביר לנאשם  .6

 העניין שם", כלומר להכות את הערבי.

 

ק"ג אותו נתן  10תו נטל לעצמו, ידית של פטיש רז הביא מחדרו בישיבה מפתח שוודי, או .7

 נתן אלת שוטרים מפלסטיק. 1לאחר ולנאשם 

 

 .ח.ח., רז והאחר ניגשו לקונכייה, שם הבחינו במכוניתו של 1נאשם  .8

 

בראשו, תוך כדי  ח.ח.רז והאחר ניגשו למכונית ושברו את חלון דלת המכונית, והיכו את  .9

אתה יוצא עם יהודיות, ערבי מסריח, תן לו  שהם צועקים "אתה חושב את עצמך מלך,

 בראש" ודברים דומים.

 

 נגרמו לו פציעות בראשו שגרמו לו לדמם.  ח.ח.כתוצאה מהמכות שהיכו רז והאחר את  .10

 

, רז 1הצליח מאוחר יותר לצאת מהרכב, כאשר הנאשם  ח.חנמלטו מהמכונית,  א'-ב' ו .11
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 והאחר נמלטו וחזרו לישיבה.

 

תקוף ערבים בשל היותם ערבים והיו במטרה ל הנאשמים לאחר והנ"ל, חבר במעשיהם .12

 פיםשות והיו שותפים לפציעתו, תוך שימוש בנשק קר והיו ח.חשותפים לתקיפתו של 

במטרה לגרום לפגיעה חמורה בגופו של  ח.חלפגיעה חמורה ברכוש ע"י פגיעה ברכבו של 

ובמטרה לעורר פחד  ניאדם, זאת במסגרת התארגנות לבצע מעשה טרור מתוך מניע לאומ

 במסגרת ארגון טרור עבירות המהוות עבירות טרור.  ובהלה ובכך עשו

 

 ב. הוראות חיקוק:

בנסיבות סעיף  379עבירה לפי סעיף  -תקיפה בנסיבות מחמירות המהווה מעשה טרור .1

 )א( לחוק המאבק בטרור.37)א( לחוק העונשין בצירוף סעיף 382

בצירוף סעיף  334עבירה לפי סעיף  -פציעה בנסיבות מחמירות המהווה מעשה טרור .2

 )א( לחוק המאבק בטרור.37, בצירוף סעיף ( לחוק העונשין2) -( ו1))א(335

ה לחוק העונשין, בצירוף סעיף  413עבירה לפי סעיף  -מהווה מעשה טרורההיזק לרכוש  .3

 )א( לחוק המאבק בטרור.37

 

 

 רביעיאישום 

 

 עובדותא. 

 

( ""המכונית)להלן:  1נסעו הנאשמים ורז במכוניתו של נאשם  5-6.4.17-בלילה שבין ה .1

 בבאר שבע.

 

במסגרת ההתארגנות הנ"ל, נסעו הנאשמים ורז לישיבה, שם החליף רז את בגדיו לטרנינג  .2

שחור, לקח איתו מפתח שוודי ואמר לנאשמים לצאת עמו לחפש ערבים ששוהים עם 

 יהודיות.

 

הבחינו  2:30הנאשמים ורז יצאו מהישיבה ונסעו במכונית ברחבי באר שבע. סמוך לשעה  .3

 ( ובו אדם מבוגר ושתי בנות."המיצובישי"בעמק שרה בבאר שבע ברכב מיצובישי )להלן: 

 

רז ניגש למיצובושי, אשר עצר ברמזור, וביקש מהנהג אש לסיגריה. לאחר מכן חזר  .4

 ם כי הנהג הוא ערבי והבנות שיכורות.ואמר לנאשמי 1למכוניתו של נאשם 

 

לנסוע בעקבות המיציבושי עד שנכנסו לחנייה בשכונה א' או שכונה ה'  1רז ביקש מנאשם  .5

 בבאר שבע.

 



7 

 

אוחז בידו אלה  2ירדו מהמכונית, כשרז אוחז בידו מפתח שוודי ונאשם  2רז והנאשם  .6

 נסע לחנות את המכונית בקרבת מקום. 1משטרתית. נאשם 

 

ורז חיפשו את נהג המיצובישי על מנת להכותו כשראשיהם מכוסים בקפוצ'ונים  2הנאשם  .7

 על מנת שלא יזוהו.

 

 ורז לא מצאו את נהג המיציבושי או את הבנות ונכנסו לאחד הבניינים. 2הנאשם  .8

 

 גרם לתקר בגלגלי הרכב. 1רז ניגש למיציבושי ובאמצעות סכין שקיבל מנאשם  .9

 

, במסגרת התארגנות למעשה טרור, לתקוף, יחד עם אחר במעשיהם הנ"ל, ניסו הנאשמים .23

שחברו איתו לשם התקיפה, אדם משום שסברו כי הוא ערבי, במטרה לעורר פחד או 

בהלה בציבור ולגרום לו לפגיעה חמורה בגופו וזאת במסגרת התארגנות למעשה טרור 

שה של חבלה ובכך עשו, במסגרת ארגון טרור, עבירה המהווה מעשה טרור, ועשו מעשה  ע

הסתייע ברכב  -1נאשם ולבמזיד ברכב כשהם רעולי פנים לצורך ביצוע מעשה פשע. 

 לביצוע פשע. 

 

 ב. הוראות חיקוק:

בנסיבות  379עבירה לפי סעיף  -תקיפה בנסיבות מחמירות המהווה מעשה טרורניסיון ל .1

 ק בטרור.)א( לחוק המאב37לחוק העונשין ובצירוף סעיף  25)א( בצירוף סעיף 382סעיף 

 ה לחוק העונשין.413עבירה לפי סעיף  -חבלה במזיד ברכב .2

( לחוק 3)410עבירה לפי סעיף  - פריצה המהווה מעשה טרורנסיבות מחשידות בכוונת  .3

 )א( לחוק המאבק בטרור.  37העונשין בצירוף עבירה לפי סעיף 

 לחוק העונשין.  43עבירה לפי סעיף  -הסתייעות ברכב לביצוע פשע -1לנאשם  .4

 

 

 יואב קישון, עו"ד

 פלילי -משנה לפרקליט מחוז דרום

 

 

 

 2017אפריל  23    באר שבע,  

 כ"ז ניסן תשע"ז                       

 

 2149/17פמ"ד 

 119610/17פל"א 

 



8 

 

 

 

 הודעה לנאשמים

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

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

 

א)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ 15משפט בהתאם להוראת סעיף הודעה לבית ה

 . 1982 –התשמ"ב 

כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם המאשימה מודיעה בזאת, 

 עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 

 

 1הודעה לנאשם 

 3988162שמספרו  ביצע את העבירות תוך שימוש ברכב מסוג פורד פוקוס 1הנאשם 

 שהמאשימה תבקש לחלטו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


