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 סעדיין סוילם בן סעוד .1 :םמיהנאש

   ... 

  ירדן, מנקור ביר   

 (22.06.2020 מיום במעצר)   

 

 סעדיין עיד בן עתייק .2  

   ... 

  ירדן, מנקור ביר   

   (22.06.2020 מיום במעצר)   

 

 אישום כתב

 :כדלקמן בזאת םמימואש ל"הנ םמיהנאש

 

 :העובדות .א

 כניסה בהיתרי החזיקו לא מעולם אשר, ירדניים אזרחים והנם, משפחה קרובי הנם הנאשמים .1

 .לישראל

 בסמוך לירדן מישראל הגבול את הנאשמים חצו, 20:30 שעה סמוך, 22.06.2020 בתאריך .2

 כשהוא m-16 מסוג רובה גופו על נושא  1 הנאשםכש, לישראל והסתננו, צוקים לישוב

 הנאשם. ניקוב'קלצ רובי 2  וכן, ל"הנ מהסוג נוספים נשק כלי שני נושא השניה ובידו, מוסתר

 מחסניות שתי, ניקוב'קלצ מסוג לרובה מחסניות חמש, אקדחים 16 ובו תיק בידו נשא 2

 .לאקדח מחסניות 16 -ו, m-16 מסוג לרובה



 .ישראל שטח בתוך ישראל משטרת שוטרי ידי על נעצרו הנאשמים .3

 כדין שלא נשק והחזיקו נשאו, הובילו, לעיל בעובדות המתוארים במעשיהם, מיםהנאש .4

 . לישראל והסתננו

 

 :החיקוק הוראות .ב

 -ז"התשל, העונשין לחוק רישא( ב) 144 סעיף לפי עבירה -(הובלהו נשיאה) בנשק עבירות .1

 "(.החוק: "להלן) 1977

 .לחוק רישא( א) 144 סעיף לפי עבירה -(החזקה) בנשק עבירות .2

 .לחוק סיפא( א) 144 סעיף לפי עבירה -(תחמושת החזקת) בנשק עבירות .3

 .לחוק סיפא( ב) 144 סעיף לפי עבירה -(תחמושת והובלת נשיאת) בנשק עבירות .4

 .1954-ד"תשי(, ושיפוט עבירות) הסתננות למניעת לחוק 2 סעיף לפי עבירה -ננותהסת .5

 

 

 :התביעה עדי .ג

1. ... 
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 3598/20 ד"פמ

 ן"מג יחידת 32096/20 א"פל

 :לנאשם הודעה

 סניגור לך שימונה לבקש רשאי הנך, 1995 – ו"תשנ, הציבורית הסניגוריה לחוק 21 סעיף י"עפ

 .לחוק( א)18 בסעיף המנויים לייצוג לזכאות התנאים אחד בך מתקיים אם ציבורי

 

 



 :המשפט לבית הודעה

 בזאת מודיעה המאשימה, 1982 – ב"תשמ[, משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק א15 סעיף י"עפ

 .יורשע אם בפועל מאסר עונש הנאשם על להטיל הנכבד המשפט מבית תבקש כי אפשרות קיימת כי
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