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 / 17 "חפת                                                    שבע-בארב המחוזיבבית המשפט 

 בפני הרכב

  

 

 מדינת ישראל  המאשימה:

 פלילי -באמצעות פרקליטות מחוז דרום 

 84120שבע, מיקוד  -באר 4רח' התקווה 

 08-6267057פקס:   08-6264658טלפון: 

 

 -נ  ג  ד      -

 

 רז בן שלום עמיצור  הנאשם:

  1998יליד 

 באר שבע

 )כעת במעצר(

 

 

 כתב אישום

 הנאשם הנ"ל מואשם בזאת כדלקמן:

 

 כללי:

 

החליט לפגוע , 21.2.17יק למאשימה, אך לפני יום הנאשם, במועד כלשהו שאינו ידוע במדו

בחברתן של נשים יהודיות, וזאת במטרה לעורר בקרבם פחד באנשים ממוצא ערבי השוהים 

 ובהלה וכדי למנוע קשרים אישיים בין הערבים ליהודיות. 

 

 :אישום ראשון

 

 :א. עובדות

 )להלן: ב.ב-ו( "א.")להלן:  א.אבלילה, או בסמוך לכך, שהו  01:00, בשעה 21.2.17ביום  .1

(, בחנייה בקרבת אצטדיון "המכונית"מסוג הונדה אקורד )להלן:  ( במכוניתו של א."ב."

 בבאר שבע. "טרנר"

 

במועד הנ"ל הגיע הנאשם למקום עם קבוצת אנשים, אשר זהותם אינה ידוע במדויק  .2

 למאשימה.

 

 נענתה לבקשתו. ב. מצית, ב.-הנאשם ניגש למכונית וביקש מ .3
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והגיע למסקנה כי מדובר בערבי  א.-ן את פניהם של ב. ויה ובחהנאשם הצית סיגר .4

 יה.יויהוד

 

שלבש,  מכיס מעיל הקפוצ'וןלאחר מכן, התרחק הנאשם מעט מהמכונית, הוציא סכין  .5

בגבו, באזור הצלעות, בבטנו ובידו וזאת בכוונה לגרום לו חבלה  חזר למכונית ודקר את א.

 חמורה.

 

 ולדימום.וגרמה לו לקרע  ירות פגעה בכליה השמאלית של א.אחת הדק .6

 

מניע לאומני ובשל העובדה שהוא ערבי ששהה בחברת אישה  מתוכך הנאשם דקר את א. .7

 יהודייה.

 

בכוונה לגרום לו חבלה חמורה או להטיל בו נכות או מום  במעשיו, הנאשם פצע את א. .8

ה כדי לגרום לפגיעה חמורולשם כך נשא סכין למטרה לא כשרה, וזאת מתוך מניע לאומני 

 מתוך מניע לאומני, ובכך ביצע עבירות שהינם מעשה טרור. בגופו של אדם

 

 ב. הוראות חיקוק:

( לחוק העונשין, 1)א329עבירה לפי סעיף  -חבלה בכוונה מחמירה המהווה מעשה טרור .1

-)א( לחוק המאבק בטרור, תשע"ו37בצירוף סעיף ( "חוק העונשין")להלן:  1977-התשל"ז

 (."חוק המאבק בטרור")להלן:  2016

בצירוף סעיף  )א( לחוק העונשין,186עבירה לפי סעיף  -המהווה מעשה טרור החזקת סכין .2

 .)א( לחוק המאבק בטרור37

 

 

 שניאישום 

 

 א. עובדות

בשעות הערב של ליל שבת, עברו חבריו של הנאשם טמיר ברטל )להלן:  04.03.17ביום  .1

 (."הפארק"בפארק ו' בבאר שבע )להלן:  ( והקטין ג.גטמיר""

 

באדם ממוצא ערבי שזהותו אינה ידועה במדויק  בדרכם בפארק נתקלו טמיר וג.ג .2

 (."הערבי"למאשימה )להלן: 

 

בין טמיר והערבי התפתחו חילופי דברים ובסיומם אמר טמיר לערבי "חכה פה איתי כמה  .3

 דקות", הערבי אמר לטמיר "אני גבר ואני מחכה לך פה".
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נמלטו מהמקום לבניין סמוך והסתתרו בחדר  הערבי הזעיק כמה מחבריו וטמיר וג.ג .4

 המדרגות סמוך לקומה העליונה.

 

( שהגיע למקום עם  "קורן"אחד מחבריו בשם קורן אלקיים )להלן: את טמיר הזעיק  .5

 (."רן"ו רן קוסשוילי )להלן: ( ועם חבר"המכונית"סוג פורד פוקוס )להלן: מכוניתו מ

 

ה בקרבת בית ספר "אמית" בבאר שבע, אליו החנייעלו למכונית ונסעו למגרש  טמיר וג.ג .6

 או בסמוך לכך. 00:30הגיעו בשעה 

 

, שם אספו את חברם שרון דזאנשוילי עבקורן ורן נסעו למרכז אורן בבאר ש, ג.טמיר, ג .7

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

 

 מסוג מזדה.לקחו את מכוניתו בבאר שבע ומשם נסעו לביתו של רן ברחוב ...  .8

 

, קורן, רן ושרון דנו בשאלה האם יש לפגוע בערבי, כאשר מישהו ציין כי טמיר, ג.ג .9

 .יוצאים עם יהודיות ויהודייה היא בת מלךהערבים 

 

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

 י.לתקוף את הערב , קורן ושרון,, טמיר, ג.גקשרו קשר

 

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

 , שם פנו לנאשם על מנת לצרפו לקשר.("הישיבה"

 

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

 

ביקש מהם להיכנס עמו לשיעור תורה. לאחר השיעור חזר טמיר ואמר לנאשם,  שםאהנ .13

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

 

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

 30לטמיר ומקל מתכת של אשר נתן לשרון, ידית עץ של פטיש ללא ראש אשר נתן 

 נטל עמו קרש. סנטימטר וג.ג

 

שרון נכנסו לפארק לחפש את הערבי. שרון נתקל וו, הנאשם במסגרת הקשר ולשם קידומ .15

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

 שרון לפי מבטאו כי אינו ערבי במוצאו.

 

 מרבית בני החבורה כיסו את פניהם בכובעי גרב ובחם צוואר כדי שלא יזהו אותם. .16
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באדם נוסף שסברו שהוא הערבי, שרון שאל אותו מה השעה הנאשם ושרון נתקלו  .17

 והנאשם שאל אותו למה הוא פוגע בילדות יהודיות.

 

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

 לארץ, בעטו בו שרון והנאשם.

 

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

 וחזרו לישיבה. רדיפהחדלו בני החבורה מה

 

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

 לבתיהם.

 

אדם הנאשם יחד עם אחרים שחברו עמו לביצוע מעשה התקיפה  הנ"ל, תקף במעשיו .21

, לאומני במטרה לעורר בהלה בציבור שסבר שהוא ערבי בשל היותו ערבי מתוך מניע

 מעשה טרור.  ובכך עבר עבירות שהינם ,לבצע פשעכדי היה שותף לכיסוי פנים לשם כך ו

 

 

 ב. הוראות חיקוק:

בנסיבות סעיף  379עבירה לפי סעיף  -המהווה מעשה טרורתקיפה בנסיבות מחמירות  .1

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

( לחוק 3)410עבירה לפי סעיף  - המהווה מעשה טרור פריצהנסיבות מחשידות בכוונת  .2

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

 

 

 אישום שלישי

 

 א. עובדות

התארגנו הנאשם, , 4.3.17ויק למאשימה, אך לאחר יום שאינו ידוע במדבמועד כלשהו  .1

באנשים ממוצא ערבי השוהים בחברתן של נשים יהודיות, וזאת טמיר לשם פגיעה קורן ו

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

 

יצאו הנאשם, במסגרת ההתארגנות הנ"ל, , או בסמוך לכך, 01:30בשעה  17.3.17ביום  .2

עם יהודיות  שוהים( לחפש ערבים ש"פארק ד"' בבאר שבע )להלן: טמיר וקורן לפארק ד

 עם יהודיות. ישהוולהפחידם כדי שלא 
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 (."מכונית הפורד"השלושה הגיעו למקום במכונית הפורד פוקוס של קורן )להלן:  .3

 

 הוציא מתא המטען של מכונית הפורד פטיש,הנאשם היה חמוש במקל גולף וטמיר  .4

 עם יהודיות. השוהיםחפש ערבים והשלושה יצאו לפארק ד' ל

 

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

 .ואדם אשר סרבו שהוא ערבי נערות אשר סברו כי הן יהודיות שהוולידו רכב בו 

 

 בו שהוובינתיים הרכב  לצורך תקיפה ניגשו לשיחים להתארגן טמירהנאשם, קורן ו .6

 היהודיות נסע.

 

ההונדה, מכונית כי חייבם לעשות משהו והחל לרוץ לכיוון  טמירהנאשם אמר לקורן ול .7

וזאת על מנת  טמיר היכה בפטיש על חלון המכונית חבט בחלון הרכב עם מקל הגולף,

 .לתקוף את ד. 

 

וגרמו לו  שברו את חלונות המכונית ותקפו את הייתם עם המוט והפטיש טמירהנאשם ו .8

 .שוף וכאבים בידו השמאלית ולחיו השמאליתלשפ

 

 נמלט מהמקום עם הרכב. ד. .9

 

, השליכו אבנים לעבר מכוניתם, ז.ז-ו ו.ו, ה.הניגשו לשלושה אחרים,  טמירהנאשם, קורן ו .10

 טמירוהנאשם,  ע"י זריקת אבנים, . השלושה התגוננושברו את חלון מכוניתם ופגעו בהם

 נמלטו מהמקום.וקורן 

 

במטרה לתקוף יחד , לאחר שחברו ד.אשם, יחד עם אחרים, את תקף הנהנ"ל במעשיו  .11

וחבריו, לאחר שחברו יחד במטרה לתקוף  ה.ה, תקפו את לו חבלה של ממשגרמו אותו ו

, במטרה לגרום לפגיעה חמורה בגופם, של ד. ולרכב בו שהה ה.הנזק לרכבו וגרמו  אותם,

בהלה בציבור  ה לעוררבמטרומני לאובמסגרת התארגנות למעשה טרור מתוך מניע וזאת 

  ובמסגרת ארגון טרור, ובכך ביצע עבירות המהוות מעשה טרור. 

 

 

 ב. הוראות חיקוק:

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

 .)א( לחוק המאבק בטרור37בצירוף סעיף )א( לחוק העונשין 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

לחוק העונשין, בצירוף סעיף  ה413עבירה לפי סעיף  -היזק לרכוש מהווה מעשה טרור .3
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 )א( לחוק המאבק בטרור.37

  

 

 אישום רביעי

 

 א. עובדות

 

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

 (."י.")להלן:  י.י -ו( "ט.")להלן: 

 

 לאצטדיון (, בסמוך"הקונכייה"להלן: )"הקונכייה"  לקרבת אולם ט.-ח. נסע עם י. ו .2

 בבאר שבע. "טרנר"

 

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

גריה ו מהם מצית להדליק סי. הנאשם והאחר ביקשוברכב י.-ט. ויושב עם  ח.-והבחין ב

 הינם יהודיות.  י.-ט. ו-והנאשם הגיע למסקנה כי ח. הינו ערבי ו

 

קורן וביקש ממנו להגיע התקשר הנאשם ל הנ"ל, במסגרת ההתארגנותלאחר מכן,  .4

 לישיבה.

 

 ושם פגשו את קורן. למקום הסמוכה לישיבההנאשם והאחר הגיעו  .5

 

יהודיות עם ערבי והציע לקורן "לבדוק את העניין  נשיםר לקורן שראה שתי הסביהנאשם  .6

 שם", כלומר להכות את הערבי.

 

ק"ג אותו  10 שדי, אותו נטל לעצמו, ידית של פטיישיבה מפתח שוונאשם הביא מחדרו בה .7

 נתן לאחר ולקורן נתן אלת שוטרים מפלסטיק.

 

 .ח. הנאשם, קורן והאחר ניגשו לקונכייה, שם הבחינו במכוניתו של  .8

 

תוך בראשו,  ח.את היכו והמכונית, דלת הנאשם והאחר ניגשו למכונית ושברו את חלון  .9

תן מסריח,  ה יוצא עם יהודיות, ערביצועקים "אתה חושב את עצמך מלך, את שהםכדי 

 .ודברים דומיםלו בראש" 

 

 נגרמו לו פציעות בראשו שגרמו לו לדמם.  המכות שהיכו הנאשם והאחר את ח.כתוצאה מ .10

 

הצליח מאוחר יותר לצאת מהרכב, כאשר הנאשם, קורן  ט. נמלטו מהמכונית, ח.-י. ו .11
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 .לישיבהוהאחר נמלטו וחזרו 

 

ים בשל היותם ערבים ותקף את ערב, חבר הנאשם לאחרים במטרה לתקוף הנ"ל במעשיו .12

ה ברכוש ע"י פגיעה ברכבו וגרם לפגיעה חמור תוך שימוש בנשק קר וגרם לו לפציעתו ח.

לגרום לפגיעה חמורה בגופו של אדם, זאת במסגרת התארגנות לבצע במטרה  של ח.

ובכך עשה במסגרת ארגון במטרה לעורר פחד ובהלה מעשה טרור מתוך מניע לאומני ו

 ירות המהוות עבירות טרור. טרור עב

 

 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

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

 )א( לחוק המאבק בטרור.37

 

 

 יחמישאישום 

 

 א. עובדות

 או בסמוך לכך, נפגשו הנאשם, טמיר וקורן בישיבה. 23:00בלילה, בשעה  25.03.17ביום  .1

 

הציע הנאשם לטמיר וקורן "לטייל", כלומר לחפש ערבים הנ"ל במסגרת ההתארגנות  .2

 ולתקוף אותם.

 

הביא לקורן חם צוואר ולטמיר חולצת ינג כהה בצבע שחור וכובע גרב, הנאשם לבש טרנ .3

 אלה טלסקופית שנתן לטמיר.קפוצ'ון ירוקה וכן הביא מחדרו מפתח שוודי ו

 

הנאשם וטמיר במכוניתו של קורן למקום הנקרא בפיהם ו ת ההתארגנות הנ"ל נסערבמסג .4

 , ליד מרכז אורן.בכניסה לבאר שבע "אנדרטה"

 

הנאשם, טמיר וקורן, שהצטייד גם הוא באולר, החלו לצעוד לכיוון האנדרטה כשהם  .5

 מסתירים את פניהם בכובע גרב, בחם צוואר ובקפוצ'ון.

 

ש מקורן לברר אם ברכב יושב ערבי, קהנאשם, טמיר וקורן הבחינו ברכב חונה והנאשם בי .6

 על ידי כך שיבקש ממנו אש.
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 ברגלו שלפתח את דלת הנהג והחל למשוך רן סירב והנאשם ניגש לרכב בעצמו. הנאשם קו .7

אותו מחוץ לרכב תוך שהוא מכה אל נהג הרכב, שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה, 

 ברגלו במפתח שוודי וצעק לו "אל תלך עם יהודיות, את אחות שלנו". 

 

 נהג הרכב התיז על הנאשם גז מדמיע. .8

 

 קורן וטמיר נמלטו מהמקום וחזרו לישיבה.הנאשם,  .9

 

אדם שסבר  ,תקף הנאשם ביחד עם אחרים שחבר איתם לביצוע התקיפההנ"ל במעשיו  .10

במטרה לעורר בהלה תוך מניע לאומני, וזאת משום שסבר שהוא ערבי, משהוא ערבי, 

עשה מעשה שיש בו איום בפגיעה חמורה בגופו של אדם ובכך עשה, במסגרת בציבור ו

 ארגון טרור, עבירות המהוות מעשה טרור והיה רעול פנים לשם כך. 

 

 

 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

( לחוק 3)410עבירה לפי סעיף  - פריצה המהווה מעשה טרורנסיבות מחשידות בכוונת  .2

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

 

 

 אישום שישי

 

 א. עובדות

 

( ""המכונית)להלן:  של קורן שם, טמיר וקורן במכוניתונסעו הנא 5-6.4.17-שבין ה הבליל .1

 בבאר שבע.

 

, שם החליף הנאשם את לישיבהבמסגרת ההתארגנות הנ"ל, נסעו הנאשם, טמיר וקורן  .2

בגדיו לטרנינג שחור, לקח איתו מפתח שוודי ואמר לטמיר וקורן לצאת עמו לחפש ערבים 

 עם יהודיות.שוהים ש

 

 2:30סמוך לשעה הנאשם, טמיר וקורן, יצאו מהישיבה ונסעו במכונית ברחבי באר שבע.  .3

( ובו אדם מבוגר "המיצובישי"הבחינו בעמק שרה בבאר שבע ברכב מיצובישי )להלן: 

 ושתי בנות.

 

נהג אש לסיגריה. לאחר מכן חזר ה, אשר עצר ברמזור, וביקש ממיצובושיהנאשם ניגש ל .4
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 ר לקורן ולטמיר כי הנהג הוא ערבי והבנות שיכורות.למכוניתו של קורן ואמ

 

עד שנכנסו לחנייה בשכונה א' או שכונה  מיציבושיהנאשם ביקש מקורן לנסוע בעקבות ה .5

 ה' בבאר שבע.

 

, כשהנאשם אוחז בידו מפתח שוודי וטמיר אוחז בידו אלה מהמכוניתהנאשם וטמיר ירדו  .6

 מקום.בקרבת  המכוניתמשטרתית. קורן נסע לחנות את 

 

על מנת להכותו כשראשיהם מכוסים  המיצובישיהנאשם וטמיר חיפשו את נהג  .7

 שלא יזוהו. על מנתבקפוצ'ונים 

 

 או את הבנות ונכנסו לאחד הבניינים. המיציבושיהנאשם וטמיר לא מצאו את נהג  .8

 

 ובאמצעות סכין שקיבל מקורן גרם לתקר בגלגלי הרכב. מיציבושיהנאשם ניגש ל .9

 

במעשיו הנ"ל, ניסה הנאשם, במסגרת התארגנות למעשה טרור, לתקוף, יחד עם אחרים  .10

במטרה לעורר פחד או בהלה  ,ערבימשום שסבר כי הוא שחברו איתו לשם התקיפה אדם 

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

של חבלה עשה מעשה טרור, ועשה מעשה  עשה, במסגרת ארגון טרור, עבירה המהווה 

 רעול פנים לצורך ביצוע מעשה פשע.  במזיד ברכב כשהוא

 

 ב. הוראות חיקוק:

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

 )א( לחוק המאבק בטרור.37בצירוף סעיף ולחוק העונשין  25בצירוף סעיף  )א(382סעיף 

 .לחוק העונשין ה413עבירה 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 

 

 

 

 יואב קישון, עו"ד

 פלילי -משנה לפרקליט מחוז דרום

 

 

 

 2017אפריל  23    באר שבע,  

 כ"ז ניסן תשע"ז                       
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 2149/17פמ"ד 

 119610/17פל"א 

 

 

 

 

 

 הודעה לנאשם

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 

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

 עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 

 

 

 

 

 

 

 


