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 ועסקה מאוחדת חולים בקופת תקשורת כקלינאית הנאשמת עבדה האישום לכתב הרלוונטיים בזמנים .1

ת" או "הרצועה" :להלן) עזה רצועת לתושבי הומניטרית סיוע בפעילות ע צו ה ר  . ("עז

 ומתאריך, 22.6.1989 מתאריך הממשלה להכרזת בהתאם טרוריסטי ארגון הינו החמאס ארגון .2

 מהווה אף הארגון. 2016 -ו"התשע, בטרור המאבק חוק מכוח גם טרור ארגון הוא החמאס 01.11.16

" חמאס", "החמאס ארגון: "להלן) 1977-ז"תשלה, העונשין לחוק 91 יףבסע כהגדרתו מחבלים ארגון

 "(.וןהארג" או

 ארגון של הצבאית הזרוע םה", אלקסאם אלדין עז אלשהיד כתאיב" - אלקסאם אלדין עז גדודי .3

ס" או "אלקסאם אלדין עז גדודי: "להלן) החמאס  .("םאק

 חוץ סוכן הינו ולפיכך חמאס המחבלים ארגוןל משוייך, עזה תושב ,"(פלפל:"להלן) פלפל מחמד .4

 .העונשין בחוק כהגדרתו

 עז גדודי של( מוחבראת) במודיעין בכיר פעיל הינו ,עזה תושב, "(חלאווה: "להלן) חלאווה מוחמד .5

 כהגדרתו חוץ וסוכן מחבלים בארגון חבר הינו ולפיכך, בחמאס עזה לחטיבת שייךה, אלקסאם אלדין

  .העונשין בחוק

 שעת) ההגנה תקנות מכוח 2015 בנובמבר מותרת בלתי כהתאחדות הוכרזה האסלאמית התנועה .6

 מתאריך החל, 2016-ו"התשע, בטרור המאבק חוק מכוח גם טרור ארגון הווהומ, 1945( חירום

 ."(האסלאמית התנועה: "להלן. )1.11.16

 ברכישת סיוע ומטרותיה בישראל רשומה עמותה ההינ" בכירק פקר-האחר על לחשוב" עמותת .7

 נסיעות מימון, וקרוביהם החולים אצל והמורל המודעות העלאת ,נזקקים לחולים רפואי וציוד תרופות

 משפחות בני לילדים ספר בתי וציוד ודביג במימון עזרה, לנזקקים דחופות רפואיות בדיקות לצורך

 :להלן) ארוכות תקופות החולים בבתי מאושפזיםה לילדים ופנאי תרבות פעולות ארגוןו יכולת מעוטות

 "(.העמותה"

 : עובדות .א

 .האישום מכתב נפרד בלתי חלק הינו אהמבו .1
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 הנאשמת היתה  ,2015 בנובמבר לחוק מחוץ האסלאמית התנועה של הוצאתה ועד 2006 משנת החל .2

יַטאת"ה של פעילותב במסגרתה עסקהו ,בה פעילה  בהר אאקצ אל מסגד על הגנהל הקשורה "מּוַראבִּ

    . לחוק מחוץ אל האסלאמית התנועה הוצאת לאחר גם לעסוק המשיכה בה פעילות, הבית

 שמה על עצמאי FACEBOOK דף הנאשמת פתחה ,לחוק מחוץ האסלאמית התנועה הוצאת לאחר .3

"HATEEBKAYA " (ק דף: "להלן סבו  נזקקים עבור תרומות באיסוף עסקה באמצעותוו "(הפיי

ף: "להלן) כך לשם בעמותה הנאשמת הסתייעה מהמקרים בחלק כאשר, עזה רצועת יתושב סו  אי

ת מו תרו  .הרצועה תושבי בחולים טיפול עבור כספים באיסוף עמותהל סייעה אף הנאשמת. "(ה

 ראד'ג אבו נאדר נאשמתה אל פנה, למאשימה ידוע אינוש מדויק מועדב,  2016-2015 השנים בין .4

אדר: "להלן) עזה מרצועת  רצועת תושבי חולים עבור שלה הסיוע את וביקש ,הפייסבוק דף דרך ,"(נ

 זאת ובכל, טרור כארגון המוכרז ארגון, העממית החזית רגוןלא משויך נאדר כי הבינה הנאשמת .עזה

 חולים עבור תרופות, מטעמו ושליח מטעמה שליחים באמצעות, לו להעביר והחלה ,לבקשתו נענתה

 הזדמנויות 10-ב ,שליחיםה באמצעות, הנאשמת לו העבירה, נאדר עם קשריה במסגרת עוד .מהרצועה

 במסגרת השיגה אותם סכומים, הומניטארית פעילות עבור ,פעם בכל₪  16,000 של מיםסכו ,שונות

 .התרומות איסוף

 על פלפל את הנאשמת הכירה ,למאשימה ידוע אינו מדויק מועד ,לכך בסמוך או ,2017 שנת מהלךב .5

 אודות לנאדר עדומשנו, תקופה אותהב .בשכם חולים בבית בתו אשפוז במהלך  לו הגישהש סיוע רקע

 בכיר פעיל הוא וכי לחמאס משויך פלפל כי לנאשמת נאדר סיפר, פלפל עם הנאשמת של ההכרות

        .  הארגון של הצבאית הזרוע-בקסאם

 הצבאית בזרוע בכיר פעיל הוא כיו חמאס המחבלים בארגון חבר פלפל כי הנאשמת של ידיעתה חרף .6

 דרך התכתבויות באמצעותו טלפון שיחות באמצעות, עימו הקשר את המשיכה היא, הארגון של

 למועד סמוך עד זאת ,"טלגרם" המסרים העברת בתוכנת אף ובהמשך" ווטסאפ"ה באפליקציית הטלפון

 .להלן שיתואר כפי, מעצרה

 חששה אודות לו סיפרה ואף נאדר דרך לרצועה התרומות כספי בהעברת פלפל את שיתפה הנאשמת .7

 השליח ועם נאדר עם קשר כל לנתק לנאשמת הורה פלפל לכך בהמשך. ליעדם מגיעים לא הכספים כי

 הנאשמת החלה זה משלב . נאדר עם קשריה ניתקהו להנחייתו בהתאם פעלה והנאשמת, מטעמו
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 הפייסבוק דף דרך אליה שפנו לחולים רפואי וציוד תרופות, פלפל באמצעות, עזה תלרצוע להעביר

 . שלה

 פעילותו אודות לנאשמת סיפר ופלפל, התחזקו הלך פלפל עם הנאשמת של הקשר, לאמור בהמשך .8

 של סודיים צבאיים בקורסים השתתפותו לרבות, החמאס של הצבאית זרועב בכירה ותפקיד במסגרת

 לבוש כשהוא שלו התמונ וביניהן שלו תמונות הנאשמת של הנייד לטלפון שלח אף פלפל. הארגון

 קשריה את להסוות מנת על חלקן את מחקה והנאשמת ,חמוש כשהוא נוספת תמונהו תצבאי הבחליפ

 לארגון להצטרף רצונה את, הזדמנויות במספר, פלפל בפני הביעה הנאשמת, לכך בהמשך. פלפל םע

 גורמים של אישורם את צריך הוא כך לשם כי נאשמתל אמר פלפלו, פעיליול לסייע מנת על החמאס

  .  בארגון בכירים

 האישורים את קיבל הוא כי לנאשמת פלפל אמר, למאשימה ידוע אינוש מדויק מועדב, 2018 בשנת .9

 הצבאית הזרוע-הקסאם של הצפונית החטיבה עם תעבוד היא מהיום וכי, הארגון בכירימ הנדרשים

 . סאהחמ של

 הנאשמת הסכימה, 17.02.20 -ב הנאשמת של מעצרה מועד עד ,כשנתיים ובמשך, זה משלב החל

, החמאס של הצבאית בזרוע בכיר פעיל הוא כי ביודעה, פלפל עליה שהטיל שונות משימות לבצע

 מהמקרים בחלק כאשר, לקדמה או הארגון לפעילות לסייע כדי משימותה של חלקןב יש כי וביודעה

, זו הסכמה רקע על .החמאס פעילות את לממן או לקדם, לסייע מטרה מתוך היתה אף זו הסכמתה

  .להלן שיפורט כפי הכל, פלפל לבקשת שונות משימות הנאשמת ביצעה

, הנאשמת של מעצרה למועד סמוך עד 2018-2020 השנים בין, שנתייםכ של תקופה במשך. א .10

 -כ של כולל בסכום חודשי בסיס על כסף סכומי, שלו בקשה פי על, לפלפל הנאשמת העבירה

מי: "להלן) ₪ 100,000 כו סף ס  ידו על מחולקים הכסף סכומי כי לנאשמת אמר פלפל. "(הכ

 וחלק, ברצועה לחולים מועבר שני קחל, הקסאם של לפעילות מועבר אחד חלק: חלקים שלושהל

 במסגרת דחופים לצרכים והן דחופים רפואיים למקרים הן, דחופים למקרים אצלו נשמר שלישי

 . בחמאס פלפל של פעילותו

 מציגה כשהיא, תרומות באיסוף פעילותה במסגרת מתורמים הנאשמת קיבלה הכסף סכומי את  .ב

 הכספים כי להם שאמרה ומבלי עזה ברצועת לנזקקים רק מיועדים הכספים לפיהם אושו מצגי בפניהם

  .החמאס של הצבאית הזרוע לפעילות גם בחלקם יועברו
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חיה: "להלן) ירושלים מזרח תושבי לשליחים הכסף סכומי את להעביר דאגה הנאשמת .ג "(, םשלי

 האמיתי ייעודו את להסוות ובמטרה שונות בדרכים וזאת, עזה ברצועת פלפל לידי אותם העבירו אשר

 להעבירם דאגה והיא הנאשמת של לידיה ישירות הכסף סכומי את העבירו התורמיםש או:  הכסף של

 הכסף שסכומי או ;לנזקקים מיועד הכסף כי בסוברם לה לסייע שהסכימו אנשים באמצעות לשליחים

 הכל, פלפל של מטעמו שליחים י"ע נאספו ומשם במעטפות שונות יותלחנו התורמים ידי על הועברו

 .ובהנחייתה הנאשמת עם בתאום

 פלפל כי ביודעה ,האמיתי ייעודו יוסווה שבו באופן כאמור הכסף סכומי את להעביר דאגה הנאשמת 

, הארגון של צבאית פעילות לצורכי מהכסף בחלק משתמש פלפל כי וביודעה בחמאס בכיר צבאי פעיל

  .טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע במטרה זאת כל

 

 באופן, למאשימה במדויק ידועים שאינם במועדים, םשליחי באמצעות פלפלל העבירה אף הנאשמת .11

 על שהתפרס₪  4,000-כ של סכום וכן ותרופות רפואי ציוד , לעיל 10 בסעיף שמתואר לזה דומה

 .סלאמבולנ דלק הוצאות למימון חודשים 4 פני

 

 -כ של סכום הנאשמת העבירה, למאשימה במדויק ידועים שאינם במועדים, פלפל לבקשת דוע .12

 פניה באמצעות השיגה הכסף את. המערבית בגדה נזקקות למשפחות, תשלומים בשני₪,  30,000

 . רומותהת איסוף במסגרת לתורמים
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 תרופות של רשימות מפלפל הנאשמת קיבלה, מעצרה למועד בסמוך עד 2018-2020 השנים במהלך .13

ת: "להלן) צבאיים חמאס פעילי עבור תרופות לרכישת ומרשמים פו תרו ם"ו" ה שמי " המר

 השמות כי לנאשמת אמר פלפל. לרצועה ולהעבירן התרופות את לרכוש ידו על והתבקשה, (בהתאמה

 לפעילי הוא התרופות שייעוד העובדה את להסוות שנועדו פיקטיביים שמות הם המרשמים גבי על

ת . חמאס מ ש א א, התרופות את תורמים באמצעות, ורכשה ,פלפל של לבקשתו נענתה הנ הי ש  כ

ה ג צי ם מ ה פני ג ב צ בר לפיו אשוו ימ לי ברצועה לנזקקים בסיוע מדו ציין מב  כי ל

בר תרו מדו לי שמיועדות פותב עי פ  פלפל ידיל התרופות את והעבירה ,צבאיים חמאס ל

הב ע צו  בזרוע בכיר פעיל הוא פלפל כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל .שליחים באמצעות, ר

 . טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע ובמטרה החמאס של הצבאית

 

 

 מכשירי 10 לרכוש מהנאשמת פלפל ביקש, למאשימה ידוע אינוש מדויק מועדב, 2019 שנת במהלך .14

 פעילי לשימוש שיועברו במטרה אליו ולהעבירם"( המוניטור מכשירי: "להלן) רפואיים מוניטור

 דאגה הנאשמת, המוניטור מכשירי בהספקת בעיות נוכח. לכך הסכימה והנאשמת, צבאיים חמאס

 הציגה בפניהם תורמים באמצעות זאת, ח"ש 8,000 של כוללת בעלות, בלבד מכשירים 8 לרכישת

 חמאס לפעילי מיועדים הם כי שציינה מבלי, ברצועה לנזקקים מיועדים המכשירים לפיו ואוש מצג

 לבעל ישיר באופן משלמים בעודם, דידה'בג בחנות המוניטור מכשירי את רכשו התורמים. צבאיים

 ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל.  לפלפל אותם והעבירה לידיה המכשירים קיבלה והנאשמת ,החנות

 של פעילות לממן או לקדם, לסייע ובמטרה החמאס של הצבאית בזרוע בכיר פעיל הוא פלפל כי

 .טרור ארגון

 

 הנאשמת של קשריה במסגרת ,למאשימה ידוע אינו מדויק מועד, לכך בסמוך או 2019 שנת בתחילת .15

 הכיר, לעיל 9 בסעיף כמפורט הארגון עם לעבודתה אישור קיבל כי לה שהודיע ולאחר פלפל עם

 ובהמשך "חאלד" בשם מכן לאחר, "רמתא" בשם תחילה בפניה שהזדהה  חלאווה את לנאשמת פלפל

 הזרוע - הקסאם של( מוחבראת) במודיעין בכיר בפעיל מדובר כי לנאשמת אמר פלפל. "מאלכ" בשם

 הפלאפון במכשיר להתקין לנאשמת פלפל הורה חלאווה עם ההתקשרות לצורך.  בחמאס הצבאית

 של להוראה נענתה הנאשמת"(. הטלגרם:"להלן" )הטלגרם" המהירים המסרים תוכנת את שלה הנייד
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" טלגרם"ב מגדיר שהוא תוך, הטלגרם באמצעות חלאווה אליה פנה, התוכנה התקנת לאחר ויום פלפל

 ומתוך הנאשמת בידיעת זאת", אוטומטית מחיקה"כ הנאשמת עם להתכתבויות ביחס המחדל ברירת את

 .ביניהם הקשר את להסוות כדי שלהם ההתכתבויות כלל את למחוק מטרה

 

 במודיעין בכיר פעיל הוא וכי חמאס המחבלים בארגון חבר חלאווה כי הנאשמת של ידיעתה חרף. א .16

 המשיכה היא, החמאס של עזה לחטיבת שייך חלאווה כי הבנתה וחרף, הארגון של הצבאית הזרוע של

 .מעצרה למועד סמוך עד", טלגרם"ה באמצעות הטלפון דרך התכתבויות  באמצעות, עימו הקשר את

 במסגרת היא שלה פעילותה וכי משלהם היא כי לנאשמת חלאווה אמר , השניים בין הקשר במסגרת

 .הארגון פעילות למען כספי סיוע כלומר", מאל אל יהאד'ג"

, החמאס לארגון לסייע כדי בהם שיש מעשים הנאשמת עשתה, חלאווה עם קשריה במסגרת. ב

 .להלן שיפורט כפי הכל, הארגון פעילות את לממן או לקדם, לסייע ובמטרה

 פלפל עם בקשר לעמוד הנאשמת המשיכה, לו שנתנה ועלסי ובמקביל חלאווה עם לקשריה במקביל. ג

 .להלן שיפורט כפי ולארגון לו גם ולסייע

 

 לחימה מסבבי אחד בזמן, למאשימה ידוע אינו מדויק מועד, 2019 שנת של הראשונה המחצית מהלךב .17

 הבחינה  מועד באותו. 6 בכביש ברכבם בעלה עם נאשמתה נסעה,  בעזה סאהחמ מול ל"צה של

 לבקשת. דרום לכיוון 6 בכביש שנוסעים טנקים לרבות צבאיים וכלים רכבים בתנועת הנאשמת

 ביקש אף חלאווה.  כאמור הצבאיים הרכבים תנועת אודות מידע לו העבירה הנאשמת, חלאווה

 זאת מלעשות נמנעה היא אך הצבאיים םהכלי תנועת את עבורו לצלם, הזדמנות באותה, הנאשמתמ

 .ברכב איתה יחד בעלה של ונוכחות בשל

 החמאס של הצבאית הזרוע של במודיעין בכיר פעיל הוא חלאווה כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

 . המדינה בבטחון לפגוע ובכוונה

 

 מהנאשמת חלאווה ביקש, למאשימה ידוע שאינו מדויק מועד, 2019 יולי -יוני החודשים במהלך. א .18

. ₪ 45,000 -כ הינה הבנייה עלות כי צייןו "מיוחדים בתנאים מיוחדים חדרים" בניית עבור סיוע

 הכסף כאילו אושו מצג הציגה להם, תורמים דרך האמור הכסף סכום את אספה, הסכימה הנאשמת

 .חלאווהל אותו והעבירה, הומניטרי לסיוע מיועד
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 בפניה אישר והוא נבנו אכן" המיוחדים חדרים"ה כי חלאווה םע הנאשמת וידאה, לאמור בהמשך. ב

 .בנייתם את

, החמאס של הצבאית הזרוע של במודיעין בכיר פעיל הוא חלאווה כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

, חמאס פעילי שבונים במנהרות שמצויים חדרים הם במימונם שסייעה החדרים כי הערכה תוך

 .טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע ובמטרה

 

  חלאווה ביקש, למאשימה ידוע אינו מדויק מועד, 2019 אוגוסט בחודש שחל הקורבן חג לפני סמוך. א .19

 מדובר כי לה שהסביר לאחר זאת, מחרטה רכישת מימון לצורך כסף אליו תעביר כי מהנאשמת

 לגייס הצליח הוא וכי"( המחרטה: "להלן)₪  50,000 הינה שעלותו ברזל לחריטת רגיש במכשיר

 של סכום לאסוף הצליחה קצר זמן ותוך, לכך הסכימה הנאשמת. לרכישתו₪  10,000 של סכום רק

 מעבר נסגר בטרם, שליח באמצעות הכסף את לחלאווה והעבירה, תורמים באמצעות₪  10,000

 .החג בשל הרצועה עם הגבול

 במספר, שליחים באמצעות לחלאווה מתהנאש העבירה, לעיל המתואר שלאחר החודשיים במהלך .ב

 .המחרטה רכישת לצורך₪  30,000 של כולל בסך נוסף סכום, הזדמנויות

, תרומות באיסוף פעילותה במסגרת מתורמים הנאשמת קיבלה, לעיל המפורטים הכסף סכומי את. ג

 להם רהשאמ ומבלי עזה ברצועת לנזקקים מיועדים הכספים לפיהם אושו מצגי בפניהם מציגה כשהיא

 .החמאס של הצבאית הזרוע פעילי עבור מחרטה לרכישת מיועדים הכספים כי

, החמאס של הצבאית הזרוע של במודיעין בכיר פעיל הוא חלאווה כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

 .טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע ובמטרה
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 מעילים 30 -כ לרכוש נאשמתמה פלפל ביקש, למאשימה ידוע אינו מדויק מועד, 2019 שנת בסוף. א  .20

ם: "להלן) בשכם עבודה בגדי מחנות לי עי  וכן ,המעילים של תמונות לנאשמת העביר פלפל "(.המ

 אנשים"ל מיועדים המעילים כי מפלפל הבינה אשר, הנאשמת. בשכם החנות של וכתובת מידות רשימת

, מנהרות לחופרי מיועדים םוה יתכן כי העריכה ואף ,החמאס של הצבאית בזרוע בכירים -" שלו

 מצג בפניהם מציגה כשהיא, ייעודם אודות ידעו שלא מתנדבים באמצעות מעיליםה לרכישת דאגה

 חמאס לפעילי מיועדים המעילים כי שציינה מבלי ברצועה לנזקקים מיועדים המעילים כאילו אושו

 . צבאיים

 אשר, הרצועה תושבי, חולים באמצעות לפלפל המעילים את להעביר  הנאשמת דאגה, לכך בהמשך. ב

 . לפלפל המעילים את העבירו עזה לרצועת חזרתם ועם ,טיפול למטרות בארץ ביקרו

 עזה רצועת תושבת מנצור להודא הנאשמת פנתה , 2019 דצמבר חודש בסוף, המקרים באחד. ג

 וביקשה, הבת עבור רפואי טיפול קבלת לצורך החולה בתה ווייבל ארץל נכנסהש"(, הודא: "להלן)

. מהמעילים חלק באמצעותה להעביר בכוונתה היה כאשר ,בגדים עזה לרצועת עבורה להעביר ממנה

 ביטחון גורמי מול זאת בדקה היא כי נאשמתל ואמרה הלבקש סירבה ,עברההמה שחששה ,הודא

 ינואר חודש סוףב. בלבד וחלב תרופות עזה לרצועת הכניסל לה מותר כי לה אמרו והם יםישראלי

 לחץ הנאשמת עליה הפעילה ,סירבה ומשזו, עניין באותו נוספת פעם להודא הנאשמת פנתה 2020

 .פעולה איתה תשתף לא היא אם ,הודא של החולה לבתה הרפואי הסיוע הפסקתל תגרום כי באומרה

, בישראל מביקוריה אחד ובמהלך, הנאשמת של הלבקשת להיענות הודא נאלצה, האמור רקע על

 רצועתל חזרה ובהגיעה, הנאשמת מטעם שהגיע שליח דרך, איכילוב חולים בבית מעילים 13 קיבלה

 .המעילים את לו והעבירה פלפל עם קשר יצרה עזה

, לסייע ובמטרה, החמאס של הצבאית בזרוע בכיר פעיל הוא פלפל כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

  .טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם
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, למאשימה ידועים אינם המדויקים שמועדיהן הזדמנויות במספר, 2019 דצמבר חודש מהלךב. א .21

, ארז מחסום דרך, מעזה שהגיעו חולים שהסיעו  מוניות לנהגי תאשמהנ שילמה, פלפל של לבקשתו

 מדובר כי בפניה ציין שפלפל לאחר הנאשמת עשתה זאת .החולים הסעת עבור כספים, לישראל

 לשלם נוהג הארגון כי לה שהסביר ולאחר בחמאס צבאיים םפעילי של למשפחות הקשורים בחולים

 מהנאשמת ביקש פלפל. רפואיים לטיפולים נסיעות עבור₪  300 של סך בו החברים משפחות בניל

 מחיר את ושילמה זו לדרישה הסכימה הנאשמתו, הארגון במקום, ישיר באופן המוניות לנהגי תשלםש

  .כאמור המוניות לנהגי הנסיעות

, בעזה נזקקיםל מיועד הכסף לפיו ואוש מצג הציגה להם מתורמים הנאשמת השיגה הכספים את. ב

  .חמאס פעילי של משפחות לבני שמיועד שאמרה מבלי

ר פעיל הוא פלפל כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל כי  כי וביודעה, החמאס של הצבאית בזרוע ב

 . לקדמה או החמאס לפעילות לסייע כדי לפלפל האמור הכסף סכום בהעברת יש

 

 של הצבאית הזרוע-הקסאם עבור לרכוש מהנאשמת פלפל ביקש 2019 דצמבר חודש בתחילת. א .22

 מכשיר הינו הגז גלאי . "(הגז גלאי: "להלן)  QSM דגם מוקף לחלל גז גלאי מכשירי 3 החמאס

, מוקפים ואזורים בחללים בו להשתמש וניתן העבודה במקומות העובד בטיחות על לשמירה שנועד

 זה מכשיר.  תעשייה ומתקני וסגורים פתוחים עבודה אתרי, חדרים, מחסנים, מעבדות, יצור מתקני

 דיםוא מסוכנים חומרים של להתנדפות חשש יש שבהם מוקפים בחללים לעבודה מניעה כאמצעי נועד

, ספינות הטענת, מרתפים, ביוב תעלות, מנהרות: להיות יכולים מוקפים ואזורים חללים. רעילים

 .פתוחות ותעלות כספות, מקררים

: להלן) טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע במטרה פלפל ל לבקשתו הסכימה הנאשמת .ב

 "(. הגז גלאי לרכישת הקשר"

 שני רכישתל לתרומה בקשה שלה הפייסבוק בדף הנאשמת פרסמה ,קידומו ולשם הקשר במסגרת. ג

 שפרעם תושב קאסם מוסטפא פנה, זה פרסום ובעקבות 08.12.19 בתאריך. מוצרים

 קישור למוסטפא העבירה הנאשמת. מדובר מוצרים באיזה לדעת וביקש לנאשמת"( מוסטפא:"להלן)

 שווא מצג בפניו מציגה שהיא תוך, ותתמונ לרבות, פלפל לרכוש ביקש אותם הגז לגלאי אינטרנטי

 אמר הגז גלאי אודות באינטרנט שבדק, מוסטפא. הצלה לצורכי אמבולנסים עבור בציוד מדובר לפיו

 לידי יגיע זה ציוד כי ממשי חשש קיים וכי ההצלה לכוחות המסייע במכשיר מדובר לא כי לנאשמת

 .החמאס ארגון
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 לצורך סיוע לקבל בבקשה נוספים לאנשים הנאשמת פנתה, קידומו ולשם הקשר במסגרת עוד. ד

 הקשרים את לחשוף עשוי זה בעניין עיסוקה המשך כי חששה בשל, לבסוף, ואולם, הגז גלאי רכישת

 .מכך חדלה היא, פלפל עם שלה

, לסייע ובמטרה, החמאס של הצבאית בזרוע בכיר פעיל הוא פלפל כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

  .טרור ארגון של לותפעי לממן או לקדם

 

 מחלקת עבור₪  3500 -כ של סך ,לבקשתו בהתאם, לפלפל העבירה הנאשמת 2020 שנת בתחילת .23

 כי ובהבינה צבאי אגף יש בו חולים בבית מדובר כי ביודעה, עדואן כמאל חולים בבית נמרץ טיפול

 לתורמים פניה באמצעות הנאשמת השיגה הכסף את .החמאס ארגון בפעילי לטיפול המשמש הוא

 כי בפניהם שציינה מבלי ,הומניטריות למטרות נועד הוא כאילו ואוש מצג בפניהם מציגה וכשהיא

 . חמאס בפעילי גם שמטפל ח"לבי מיועד הוא

 

 חלאווה ביקש, למאשימה ידוע אינוש מדויק מועדב, 2020 ינואר– 2019 ברדצמ החודשים בין .24

. לו ולסיוע לארגון לגייסם ניתן שיהיה ישראל ערביי מקרב אזרחים של שמות לו להעביר מהנאשמת

 ושניתן מכירה היא אותם אזרחים חמישה של שמות לו ומסרה חלאווה של לבקשתו נענתה נאשמתה

, קשר עימו ליצור הספיק כבר הוא כי לנאשמת חלאווה מסר, מהם אחד לגבי. לחמאס לגייסם יהיה

 . נפטר הוא םואול

, החמאס של הצבאית הזרוע של במודיעין בכיר פעיל הוא חלאווה כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

 .לקדמה או החמאס לפעילות לסייע כדי לחלאווה הישראלים האזרחים שמות בהעברת יש כי וביודעה

ש מהלךב. א  .25 אר חוד רו ל ביקש ,למאשימה ידוע אינו מדויק מועד, 2020 פב פ ל  פ

תמה מ ש א מו 3 עבורו לרכוש נ ל צ ת: "להלן) "CANON" מסוג תמ מו ל צ  "(המ

ר בי ע ה ל  ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע במטרה, זו לבקשה הסכימה והנאשמת, לידיו ןו

 .טרור

ה 16.02.20 בתאריך. ב ש כ ת ר מ ש א ה: "להלן) מהעמותה שלה מכרה  בסיוע, הנ , "(המכר

ל כולל בשווי מצלמות 3 רל דאגהו ₪ 4500 ש עבי תז, פלפל מטעם שליחל ןאות ה ע  אבו מו

תז: "להלן) ומעה'ג ע  . לידיו יועברו שהן כוונה ומתוך, לפלפל להעבירם אמור שהיה "(מו
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ת המצלמות אל להעביר בכוונתה כי מהנאשמת הבינה אשר, המכרה, לאמור בהמשך. ג ע צו ר  ל

ה  פי על אסור הדבר כי בפניה וציינה לרצועה המצלמות העברת בדבר הנאשמת תא ההזהיר, עז

 ותןא להעביר קושי יהיה כי לנאשמת הודיע , המצלמות את לידיו שקיבל לאחר, מועתז גם .חוק

 חושש מטעמו השליח כי בפניה ציין ואף לרצועה זה מסוג ציוד להכנסת הרשאה ואין מאחר ,לפלפל

 . המצלמות עם וייתפס במידה לארץ שלו הכניסה אישור את לו ישללו שמא

ת. ד קבו ע ת ב חו רמו, מועתז ועם המכרה עם אלו שי ח ת כי שחששה א עבר  ה

ת מו ל צ מ ה ה ע צו ר ה ל ל לו ף ע שו ח ת ל ה א ת לו עי  החליטה , הארגון עם וקשריה פ

תז אף וביקשה המצלמות את זה בשלב להעביר לא הנאשמת ע מו  .ןאות ולמכור לנסות מ

 .המצלמות את מועתז השליך 17.02.20 ביום מתהנאש של מעצרה בעקבות. ה

 כוונה מתוך, החמאס של הצבאית בזרוע בכיר פעיל הוא פלפל כי ביודעה הנאשמת עשתה זאת כל

 . טרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע ובמטרה לפלפל יועברו שהמצלמות

 

ת .26 מ ש א ם במעשיה הנ רי א תו מ ל ה עי   : ל

 (.לעיל 17 בסעיף כמפורט) המדינה בבטחון לפגוע בכוונה לאויב ידיעה ביודעין רהסמ .א

 עם קשרים שקיימה בכך, לכך סביר הסבר לה שיש ללא חוץ סוכני עם מגע ביודעין קיימה .ב

 מחבלים ארגון– החמאס של הצבאית בזרוע בכירים פעילים הם כי ביודעה וחלאווה פלפל

 בדרכים להם סייעה אלה קשרים במסגרת כאשר, לכך סביר הסבר וללא, בחוק כהגדרתו

 .שונות

, חמאס טרורה ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע במטרה ברכוש פעולות עשתה .ג

 (.לעיל 20, 19, 18, 14, 13 ,10 בסעיפים כאמור) הזדמנויות במספר

 חמאס טרורה ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע במטרה ברכוש פעולה לעשות ניסתה .ד

 (.לעיל 25 בסעיף כאמור)

 הטרור ארגון של פעילות לממן או לקדם, לסייע במטרה ברכוש פעולה לעשיית קשר קשרה .ה

 (לעיל 22 בסעיף כאמור) חמאס
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 לקדמה או הארגון לפעילות לסייע כדי השירות במתן ויש, שירות, חמאס הטרור לארגון נתנה .ו

 (.לעיל 24-ו 21 ףבסעי כאמור)

 מיועדים תורמים שהם הכספים כאילו ואוש מצגי, ותשונ בהזדמנויות, תורמים בפני הציגה .ז

 מצגים ובעקבות, החמאס לפעילות גם מיועדים הכספים כי בפניהם לציין מבלי, לנזקקים

 23, 17-21, 14, 13, 10 בסעיפים כאמור) במרמה כספים שונות בהזדמנויות קיבלה אלה

 (.לעיל

 

 

 : מתהנאש מתמואש לפיהן החיקוק הוראות .ב

ת .1 ר סי ה מ ע אויב ידי  111 סעיף לפי עבירה -המדינה בבטחון לפגוע בכוונה ל

 .1977 -ז"התשל, העונשין לחוק אמצע

 שתי) 1977-ז"תשל, העונשין לחוק (א)114 סעיף לפי העביר – חוץ סוכן עם מגע .2

 (.עבירות

ר .3 סו ה אי ל עו ש פ כו ת בר טרו מ ר ל  לחוק( א) 31 סעיף לפי עבירה – טרו

 (.עבירות מספר) 2016- ו"התשע, בטרור המאבק

, בטרור המאבק לחוק( א) 31 סעיף לפי עבירה - טרור למטרות ברכוש לפעולה ניסיון .4

 .1977-ז"התשל, העונשין לחוק 25 סעיף+  2016- ו"התשע

-ז"התשל ,העונשין לחוק 499 סעיף לפי עבירה - טרור למטרות ברכוש לפעולה קשר .5

 .2016- ו"התשע, בטרור המאבק לחוק 31 סעיף( + א) 1977

 .2016-ו"תשע, בטרור המאבק חוק 23 סעיף לפי עבירה -טרור לארגון שירות מתן .6

 ריבוי) 1977-ז"התשל, העונשין לחוק 415 סעיף לפי עבירה – במרמה דבר קבלת .7

 (.עבירות

 

 

 ד"עו, אנם'ג ענאן 

 (פלילי) חיפה מחוז בפרקליטות 'א בכיר סגן 
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 פ"תש באדר ג"י ,חיפה

 2020 במרץ 09 

 

 04/00000926/20: פרקליטות תיק מספר

 37060/2020(: א"פל) חקירה תיק מספר

 024094/2020 סימוכין

 לנאשמת הודעה

 לייצוג נאשם לזכאות מהתנאים אחד בה מתקיים אם ציבורי סנגור לה שימונה לבקש היכול מתהנאש

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

 המשפט-לבית הודעה

 המאשימה 1982 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם

, בפועל מאסר עונש הנאשמת על להטיל המשפט בית יתבקש הלפי אפשרות קיימת כי, בזאת מודיעה

 .זה בתיק ורשעת אם
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