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 -נ  ג  ד      -

 

 )קטין( א.א. 1  : מיםהנאש

 1999יליד   

 באר שבע.  

   

 ממוקה קוסשויליראובן רן בן . 2  

 1998יליד   

 באר שבע.  

 )כעת במעצר(  

 

 כתב אישום
 

 הנאשם הנ"ל מואשם בזאת כדלקמן:
 

 : העובדותואלה הן  .א

 להלן:טמיר ברטל ) וחברו 1הנאשם בליל שבת עברו בשעות הערב,  04.03.17ביום  .1

 "( בפארק ו' באר שבע.טמיר"

 להלן:)ם ממוצא ערבי שזהותו אינה ידועה באד 1והנאשם בפארק נתקלו טמיר  בדרכם .2

 .("הערבי"

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

 הערבי אמר לטמיר "אני גבר ואני מחכה לך פה". ,דקות"

לבניין סמוך והסתתרו נמלטו מהמקום  1והנאשם הערבי הזעיק כמה מחבריו וטמיר  .4

 ת סמוך לקומה העליונה. בחדר המדרגו

שהגיע למקום עם מכוניתו , "(להלן: "קורןקורן אלקיים ) ,אחד מחבריואת טמיר הזעיק  .5

 . 2הנאשם ( ועם "המכונית")להלן: מסוג פורד פוקוס 
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בבאר שבע  "אמית"חנייה בקרבת בית ספר עלו למכונית ונסעו למגרש  1והנאשם טמיר  .6

 או בסמוך לכך. 00:30 אליו הגיעו בשעה

שרון דזנאשוילי נסעו למרכז אורן בבאר שבע , שם אספו את  טמיר, הנאשמים וקורן .7

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

את מכוניתו מסוג לקח  2הנאשם ובבאר שבע  ...ברחוב  2הנאשם משם נסעו לביתו של  .8

 מזדה.

הערבים דנו בשאלה האם יש לפגוע בערבי כאשר מישהו ציין כי  הנאשמים וחבריהם .9

 בת מלך.א יוצאים עם יהודיות ויהודייה הי

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

 לתקוף את הערבי.וקורן  טמיר הנאשם הנאשמים, קשרו קשר

נסעו לישיבת בית יוסף של הרב בצרי  הנאשמים וחבריהם ,במסגרת הקשר ולשם קיומו .11

"( על מנת "רז להלן:שם פנו לאדם נוסף בשם רז עמיצור )( "הישיבה")להלן: בבאר שבע 

 לצרפו לקשר.

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

בנוכחות זר טמיר ואמר לרז, ביקש מהם להיכנס עמו לשיעור תורה. לאחר השיעור חרז  .13

 יהודיות וזה לא טוב.  שיוצאים עם כי יש ערבים ,ויתר בני החבורה הנאשמים

 שרון, אלה שנתן ליבה וחזר עם מקל גולף שלקח לעצמורו בישרז הצטרף לקשר, נכנס לחד .14

נטל  1והנאשם ס"מ  30של  מקל מתכת 2נאשם ידית עץ של פטיש בלי ראש, לולטמיר נתן 

 עמו קרש.

 מרבית בני החבורה כיסו את פניהם בכובעי גרב או החם צוואר כדי שלא יזהו אותם. .15

ורז נכנסו לפארק לחפש את הערבי. הנאשם נתקל  שרון ,במסגרת הקשר ולשם קיומו .16

הבין כי אינו יודע, לפי מבטאו  שרוןמה השעה, האיש ענה לבשני אנשים ושאל אחד מהם 

 הנאשם כי אינו ערבי במוצאו.

שאל אותו מה השעה ורז שאל  שרוןהוא הערבי. רז נתקלו באדם נוסף שסברו כי ו שרון .17

 אותו מדוע הוא פוגע בילדות יהודיות. 

, רז וטמיר הכו אותו וכאשר נפל לארץ בעטו נתן לאותו אדם מכה בראשו עם האלה שרון .18

 ורז.  שרון וב
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לאחר זמן קצר אולם  רדפו אחריו,ורז  שרוןלאחר מכן אותו אדם קם ונמלט מהמקום.  .19

 וחזרו לישיבה. רדיפהחדלו בני החבורה מה

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

 לבתיהם. 

יחד עם אחרים שחברו יחד עמו לביצוע מעשה  אדם תקפו הנאשמיםבמעשיו הנ"ל  .21

 .לכיסוי פנים לשם ביצוע פשע והיו שותפיםהתקיפה 

 

 ן מואשם הנאשם:החיקוק לפיההוראת  ב.

)להלן:  1977-לחוק העונשין תשל"ז  379עבירה לפי סעיף  -תקיפה בנסיבות מחמירות  .1

 )א( לחוק. 382סעיף  נסיבות( ב"החוק"

 ( לחוק. 3)410עבירה לפי סעיף  - נסיבות מחשידות בכוונת פריצה .2

 

 

 

 , עו"דיואב קישון

 פלילי -משנה לפרקליט מחוז דרום

 

 

 2017אפריל  23  באר שבע, 

 כ"ז ניסן תשע"ז     

 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 

 

 המשפט-הודעה לבית

 1982 –א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

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

 עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.


