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כתב אישום

הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :

 :העובדותא.

 הנאשם קשר קשר12.02.20בתאריך שאינו ידוע למאשימה עובר לתאריך .1

ידועים למאשימה, אינם  ומספרם  ובמצרים שזהותם  בישראל  עם אחרים, 

לישראל וחשיש ממצרים  לייבא סמים מסוכנים מסוג קנבוס  לבצע פשע- 

"(.הקשר)להלן: "

בתאריך .2 קידומו,  ולשם  הנ"ל  הקשר   לשעה12.02.20במסגרת  סמוך   

הנאשם וחמישה אנשים נוספים לפחות )להלן: "17.20 "( הגיעוהשותפים 



למקום הסמוך לגדר הגבול עם מצרים, מהצד הישראלי, בסמוך קו דיווח

)להלן:206 )"באגי"(  שטח  טרקטורוני  שישה  על  רוכבים  כשהם     ,

"(.הטרקטורונים"

נוספים.3 שותפים  מספר  הנאשם,  עם  טלפוני  תיאום  ולאחר  באותה העת, 

" מהצדהאחרים)להלן:  הגבול  גדר  של  הנ"ל  הנקודה  אל   "( התקרבו 

)להלן: שקים  של  ידועה  לא  כמות  גבם  על  נושאים  כשהם  המצרי, 

מסוגיםהשקים" מסוכנים  סמים  הכילו  מתוכם  שישה  כשלפחות   ,)"

ובמשקלים כמפורט להלן:

קנבוסא. מסוג  מסוכנן  סם  ובתוכו  מאולתרות  כתפיות  עם  בד   שק 

"(.1שק   ק"ג )להלן: "12.35במשקל של 

ובתוכו סם מסוכן מסוג קנבוסב. שק בד  בעל כתפיות מאולתרות  

"(.2שק  ק"ג )להלן: "13.45במשקל של 

קנבוסג. מסוג  מסוכן  סם  ובתוכו  מאולתרות   כתפיות  בעל  בד  שק 

"(.3שק  ק"ג )להלן: "15במשקל  של 

קנבוסד. מסוג  מסוכן  סם  ובתוכו  מאולתרות  כתפיות  בעל  בד  שק 

"(.4שק  ק"ג )להלן:" 17.45במשקל  של 

קנבוסה. מסוג  מסוכן  סם  ובתוכו  מאולתרות  כתפיות  בעל  בד  שק 

"(.5שק  ק"ג )להלן: "12.20במשקל של 

 אריזות עטופות פלסטיק נצמד, כשכל אריזה מכילה25שק ובתוכו  ו.

 ק"ג24.35 לוחות של סם מסוכן מסוג חשיש במשקל כולל של 10

"(6שק )להלן: "

"(הסמים )להלן כל ששת השקים יחד: "

במעמד הנ"ל, האחרים החלו להעביר את השקים מעל גדר הגבול והנאשם.4

יחד עם השותפים החלו להעמיס את השקים על הטרקטורונים.

האחרים הצליחו להעביר לצד הישראלי  מספר לא ידוע של שקים, ביניהם.5

, והנאשם עם השותפים הספיקו להעמיס כמות לא ידועה6 עד 3את השקים 

של שקים על הטרקטורונים עד שכוח צה"ל, שהבחין במתרחש התקרב אל

הנקודה הנ"ל, וזרק רימוני הלם וגז במקום.



כתוצאה מכך, האחרים בצד המצרי וכן הנאשם יחד עם השותפים עזבו את.6

המקום בחופזה כשהם לוקחים איתם חלק מהשקים. החיילים רדפו אחרי

הנאשם והשותפים, אך לא הצליחו להשיגם.

בעקבות האמור, הנאשמים, השותפים והאחרים השאירו את ששת השקים.7

 נותרו בצד הישראלי של6  עד 3עם הסמים בסמוך לגדר הגבול, כשהשקים 

 נותרו בצד המצרי שלו.2 ו-1גדר הגבול והשקים 

במעשיו אלה, הנאשם בצוותא חדא עם אחרים ייבא סם מסוכן מסוג קנבוס.8

 ק"ג וכן סם מסוכן מסוג חשיש במשקל כולל של44.65במשקל כולל של  

 ק"ג. כמו כן הנאשם, בצוותא חדא עם אחרים, ניסה לייבא סם מסוג24.35

 ק"ג, וכן ניסה לייבא סם מסוכן מסוג ובמשקל25.8קנבוס במשקל כולל של 

שאינו ידוע במדויק למאשימה.

:הוראות החיקוקב.

יבוא, מסחר והספקה.1 סעיף ייצוא,  + 13- עבירה לפי  א' לפקודת19 

) להלן: "הפקודה"(.1973הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-  

והספקהניסיון .2 מסחר  יבוא,  סעיף ייצוא,  לפי  עבירה   -13 + א'19 

.1977 לחוק העונשין, התשל"ז- 25לפקודת +סעיף 

:עדי התביעהג.
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הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים
בסעיף  המנויים  לייצוג  נאשם  הציבורית,18לזכאות  לחוק הסנגוריה  )א( 

.1995תשנ"ו – 

הודעה לבית-המשפט

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[15בהתאם להוראת סעיף 
 המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב – 

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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