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 יחיד דן בפני                                                                                    

 

 ישראל מדינת  :המאשימה

 מרכז מחוז פרקליטות באמצעות

 61330 אביב-תל, 1 סולד הנרייטה

 03-6959567: פקס  03-6972222: טלפון

 

 - נגד -

 ותד מאמון בן מחמד                 : םהנאש

 .. ז.ת 2000 יליד                                            

 .ת'ג, ת'ג                                             

 ..: נייד                                             

 (04.05.2020 מיום במעצר כעת)                                            

 

 אישום כתב

 (:222505/20, 123137/20 א"פל מספר) העובדות .א

 

 בזמן נהיגה בגין 11389-01-19. פ.ת במסגרת הנאשם של הנהיגה רישיון נשלל, 26.12.19 ביום .1

 . פסילה

 

 נייד טלפוןב הנאשם השתמש האישום לכתב הרלוונטית ובתקופה לכך בסמוך או 2019 מינואר החל .2

 "(.הנייד:"להלן).... שמספרו
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 של כליאה מתקן לעבר הלם רימון לזרוק החלטה הנאשם של בלבו גמלה 23.3.20 ליום עובר .3

 .הסוהר בתי שירות אנשי בקרב ולבהלה לפחד לגרום מטרה מתוך וזאת, הסוהר בתי שירות

 

 במועד, "(העבירה ביצוע מועד" :להלן) לערך 23:36 בשעה 23.3.20 ליום עובר, כך לצורך .4

 "(.הרימון" :להלן) M 7290 סנוור הלם ברימון הנאשם הצטייד, למאשימה במדויק ידוע שאינו

 

 . ר.מ שברולט רכב של זיהוי לוחיות, מטעמו מי או הנאשם גנב, העבירה ביצוע מועדל וברע, בנוסף .5

 .ת'בג מכוניות במגרש שחנה"(, הגנובות הזיהוי לוחיות" :להלן) ...

 

 רכב על שהיו הזיהוי לוחיות את מטעמו מי או הנאשם פירק, למאשימה ידוע שאינו במועד, בהמשך .6

 כל. הגנובות הזיהוי לוחיות את במקומן והרכיב "(הרכב" :להלן) אחותו בבעלות... .ר.מ I25 יונדאי

 .העבירה ביצוע לצורך לשמשו שיועד הרכב זהות את ולהסתיר לטשטש מנת על הנאשם עשה זאת

 

 הנייד באמצעות הנאשם חיפש, לכך בסמוך או 20:54-וב 20:52 בשעה 23.3.20 ביום .7

 ולחניית"( הכלא מתחם: "להלן) ברמלה הסוהר בתי למתחם הנסיעה מסלול את" וויז" באפליקציית

 "(.שופרסל חניית:"להלן) הכלא מתחם מול הנמצאת שופרסל

 

 .הכלא מתחם לכיוון ת'בג מביתו ונסע ברכב הנאשם נהג, לכך בסמוך או 22:30 הבשע, בהמשך .8

 

 באזור סריקות ביצע, ממנה יצא מכן ולאחר לערך 23:22 בשעה שופרסל לחניית הגיע, הנאשם .9

 לכיוון תצפית וביצע מהרכב יצא, הכלא ממתחם מטר 165-כ הנמצא, סמוך לחניון עלה, הכלא מתחם

 .הכלא ומתחם השופרסל חניית

 

 יצא, למדרכה בסמוך הרכב את החנה, השופרסל לחניית הנאשם חזר לערך 23:34 בשעה, בהמשך .10

 הרימון את השליך לערך 23:36 בשעהו צעדים מספר צעד, הרימון את עמו נושא כשהוא ממנו

 .ביתו לעבר מהמקום במהירות ונסע, לרכב בריצה חזר, הכלא מתחם לעבר

 

 אנשים בקרב לבהלה וכן, עזים ובוהק נפץ לקול גרם, התפוצץ הרימון, הנאשם ממעשי כתוצאה .11

 .נזקל הל וגרם הכלא למתחם הסמוכה במדרכה הרימון פגע כן כמו. מקום בקרבת שהיו
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 ידי על"( הבית" :להלן) ת'שבג בביתו הנאשם נעצר 4.5.2020 בתאריך, לעיל האמור בעקבות .12

 .ישראל משטרת

 

 מסוג מסוכן סם ממנו הפיקל מנת על, קנאביס צמח ת'שבג בביתו הנאשם גידל, בבית, המועד באותו .13

 .נטו גרם 16.33 של כוללת בכמות קנאביס

 

 חיי לסכן כדי בו שיש במקום כדין שלא חם מנשק ירה ,נשק הנאשם הוביל, לעיל האמורים במעשיו .14

 .כדין רישיון ללא ברכב ונהג מסוכן סם גידל, רכב של זהות ושינה מרכב חלק גנב, אדם

 

 

 

 :הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

 "(.החוק:"להלן) 1977 – ז"התשל, העונשין לחוק (ב)144 סעיף לפי עבירה - נשק תנשיא .1

 .לחוק( 1()ב)א 340 סעיף לפי עבירה – םח מנשק ירי .2

 .לחוק (ב)ד 413 סעיף לפי עבירה - רכב פירוק או מרכב גניבה .3

 .לחוק 'ט 413 סעיף לפי עבירה -  רכב של זהות שינוי .4

 1973 – ג"התשל, המסוכנים הסמים לפקודת 6 סעיף לפי עבירה – והפקה הכנה, ייצור .5

 .("הפקודה: "להלן)

 .[חדש נוסח] התעבורה פקודתל 67 סעיף לפי עבירה – בפסילה נהיגה .6

 :התביעה עדי .ג

.... 

 ד"עו, טרבלסי אדרי מורן

 .(פלילי) מרכז מחוז בפרקליטות הבכיר סגנית

 

 

 

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

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

 .זה בתיק יורשע אם

 

 ף"תש סיון ' ג ,יפו-אביב תל

 2020 מאי 26

 2543/20 מ"פמ

 

 


	הודעה לנאשם

