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 3.2224.במעצר מיום                מחאמיד( חאלד)בן  מועתסם                                      :הנאשם

  24.5.93יליד  ...ת"ז  

 מועאוויה 

 
 

 כתב אישום

 הנאשם מואשם בזה כדלקמן:

 
   א. העובדות:

 
 "( הם אחים. מוחמד"( ומוחמד מחאמיד )להלן: "ג'מילהנאשם, ג'מיל מחאמיד )להלן: " .1

"(, אשר מקורו בארגון הארגון" או "ארגון דאע"שארגון המדינה האסלאמית )להלן: " .2

אלקאעידה עיראק, הוא ארגון מחבלים קיצוני ביותר הנמנה על ארגוני ג'יהאד עולמיים. 

משנתו של הארגון מצדדת בתפיסת הסלפיה ג'יהאדיה, הקוראת לפגיעה במשטרים 

"כופרים", שאינם הולכים בדרך האסלאם. ישראל, כחלק מ"הכופרים", מהווה יעד לחימה 

 טרות הג'יהאד העולמי. מובהק כחלק ממ

, הוכרז ארגון דאע"ש, על ידי שר הביטחון, כהתאחדות בלתי מותרת, מכוח 3.9.14בתאריך  .3

הוכרז הארגון כארגון טרוריסטי,  28.10.15, ובתאריך 1945תקנות ההגנה )שעת חירום(, 

, מוכרז ארגון דאע"ש כארגון 1.11.16. מתאריך 1948 –לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח 

מהווה ארגון מחבלים . הארגון אף 2016 –טרור מכח חוק המאבק בטרור, התשע"ו 

 . 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  91כהגדרתו בסעיף 

 24.3.22במהלך השנתיים שקדמו למעצרם של הנאשם וג'מיל, ועד למועד מעצרם בתאריך  .4

ופעילותו, ופיתחו  "(, גילו הנאשם וג'מיל עניין הולך וגובר בארגון דאע"שהתקופה)להלן: "

הזדהות אידיאולוגית עם פעולות הארגון, ערכיו ומטרותיו. במהלך התקופה, ביצעו הנאשם 

וג'מיל פעולות שונות המביעות תמיכה בארגון דאע"ש, ובשלב מסוים הצטרפו לשורות 

 הארגון, הכל כפי שיפורט להלן.   

לערך, במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, על רקע  2020במהלך התקופה, בשנת  .5

הזדהותם האידיאולוגית ותמיכתם בארגון, נשבעו הנאשם וג'מיל, כל אחד לחוד, שבועת 

 אמונים לארגון דאע"ש ולמנהיגו, על מנת להביע נאמנותם לארגון ולעומד בראשו .



יאולוגית ותמיכתם בארגון, נכנסו הנאשם וג'מיל במהלך התקופה, על רקע הזדהותם האיד .6

לאתרי אינטרנט בהם הוצגו תכנים המזוהים עם הארגון וצפו, דרך קבע, יחד ולחוד, 

בסרטונים של ארגון דאע"ש או בסרטונים המזוהים עם הארגון, ובין היתר צפו בסרטונים 

ל אחר פעילות המתעדים את הפעילות הצבאית של הארגון. בנוסף, עקבו הנאשם וג'מי

 הארגון תוך צפייה בחדשות ובעדכונים הנוגעים לארגון ולאירועי הלחימה בהם הוא מעורב. 

לערך, על רקע הזדהותם האידיאולוגית ותמיכתם  2021במהלך התקופה, במהלך שנת  .7

בארגון ומתוך רצון להצטרף לארגון וליטול חלק בפעילותו, שוחחו הנאשם וג'מיל על רצונם 

לאתרי אינטרנט  וג'מילנכנסו הנאשם חבלה למטרות ג'יהאד. בהמשך לאמור,  לייצר מטען

בהם הוצגו תכנים המזוהים עם הארגון וצפו, דרך קבע, יחד ולחוד, בקבצים ובסרטונים 

אשר מלמדים כיצד לייצר אמצעי לחימה, ובהם חומרי נפץ ומטעני חבלה, לצורך ביצוע 

 פעולות ג'יהאד באמצעותם.  

ל הורידו והחזיקו על גבי המכשירים הסלולריים שלהם חלק מתכנים אלה, הנאשם וג'מי

 לרבות תכנים בקשר לייצור חומרי נפץ. 

לעיל, כאימון והדרכה לשימוש  7הנאשם וג'מיל קראו וצפו בתכנים המפורטים בסעיף  .8

בשיטות פעולה או באמצעים אשר יסייעו להם לבצע פעולות ג'יהאד, או שימוש בנשק, או 

, זאת במטרה לקדם פעילותו של ארגון טרור או ביצוע עבירה שהיא מעשה טרור או הכנתו

 לסייע להם. 

על רקע הזדהותו האידיאולוגית ותמיכתו בארגון  לערך, 2021במהלך התקופה, בשנת  .9

ומתוך רצון להצטרף לארגון וליטול חלק בפעילותו, רכש ג'מיל, עבורו ועבור הנאשם, שני 

 ישמשו אותם בעת ביצוע פעולות ג'יהאד. אפודי מגן, על מנת ש

 לערך, על רקע הזדהותם האידיאולוגית ותמיכתם בארגון 2021במהלך התקופה, בשנת  .10

ומתוך רצון להצטרף לארגון וליטול חלק בפעילותו, רכש ג'מיל, עבורו ועבור הנאשם, שתי 

ם כיתוב עיגול ובו חותמת הנביא מוחמד ע –טבעות עליהן הוטבע אחד מסמלי הארגון 

"( ומסר את אחת הטבעות לנאשם. הנאשם הטבעותבערבית "מחמד שליח אללה" )להלן: "

 וג'מיל החזיקו בטבעות בחזקתם עד ליום מעצרם.   

לערך, החליטו הנאשם וג'מיל, להצטרף כחברים  2022במהלך התקופה, בחודש ינואר  .11

ולוגית ותמיכתם לארגון דאע"ש וליטול חלק בפעילותו, זאת מתוך הזדהותם האידיא

בארגון, כמפורט לעיל. בהמשך להחלטה להצטרף לארגון, בהיותם בבית מגוריהם 

לארגון נוספת במועאוויה, הניחו הנאשם וג'מיל ידיהם זו על זו ונשבעו שבועת אמונים 

דאע"ש ולמנהיגו אבו חסן, זאת על מנת להביע נאמנותם לארגון ולעומד בראשו. בכך ולאור 

 "(.ההצטרפות לארגוןארגון )להלן: "הנאשם וג'מיל ל ם לעיל, הצטרפומעשיהם המפורטי

לערך, על רקע הצטרפותם לארגון ובמטרה לקדם את  2022במהלך התקופה, בחודש ינואר  .12

פעילותו, סיכמו ביניהם הנאשם וג'מיל לצאת לאחת ממדינות אפריקה בכדי להצטרף 

יל כי הוא יברר פרטים על אפשרות ללחימה של הארגון. במהלך שיחה זו, אמר הנאשם לג'מ

 זו, עם מכר שלו אשר השתתף בעבר בפעילות דאע"ש בסוריה, אולם בפועל לא פעל כאמור.  

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, סיכמו 2022במהלך החודשים ינואר או פברואר  .13

ת ביניהם הנאשם ומוחמד שמוחמד יספק לנאשם אקדח שסוגל לירות כדור שבכוחו להמי

"(. בהמשך לכך, עידכן הנאשם את ג'מיל בפרטי הסיכוםאדם, תמורת תשלום )להלן: "



"(, על מנת שימסור את כספי התשלוםבמזומן )להלן: "₪  35,000הסיכום ומסר לו 

 התשלום למוחמד עבור האקדח.  

בהמשך, במסגרת הסיכום, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קיבל לידיו מוחמד  .14

"(. האקדח, שסוגל לירות כדור שבכוחו להמית אדם )להלן: "FNאקדח חצי אוטומטי מסוג 

לאחר מכן, ג'מיל מסר למוחמד את התשלום עבור האקדח ומוחמד מסר את האקדח 

 לא רשות על פי דין. לנאשם. כל זאת עשו הנאשם, ג'מיל ומוחמד ב

והשניים סיכמו כי האקדח ישמש אותם  לג'מילאת האקדח  הנאשםבהמשך לכך, הציג  .15

למטרת לחימה עם הארגון באפריקה, או לצורך פגיעה במשתפי פעולה מוסלמים או לצורך 

באקדח, בצוותא חדא,  וג'מילפגיעה ביהודים. ממועד זה ועד ליום מעצרם, החזיקו הנאשם 

לקדם פעילות של ארגון טרור או ביצוע מעשה טרור או לסייע לפעילות או זאת במטרה 

 ביצוע כאמור, והכל כחלק מהצטרפותם לארגון. 

לשטח  הנאשםבמועד שאינו ידוע למאשימה, ועל מנת לבדוק את תקינות האקדח, הגיע  .16

 פתוח במיקום שאינו ידוע במדויק למאשימה, כשהוא נושא ומוביל את האקדח וכן מחסנית

"(, כל זאת בלא רשות על התחמושתמתאימה, טעונה בכדורים התואמים לאקדח )להלן: "

 כדורים, באמצעות האקדח, שלא כדין.   10ירה לפחות  הנאשםפי דין. במעמד זה, 

ומוחמד על ידי גורמי הביטחון ולאחר  ג'מיל, במסגרת חקירת הנאשם, 4.4.22בתאריך  .17

מ"מ, המהווים תחמושת  9כדורי אקדח בקוטר  79-מעצרם, נתפסו האקדח וכן מחסנית ו

ומוחמד  שהנאשםשוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, זאת לאחר  , על ידילנשק

 .מסרו פרטים על מיקומם

 המתוארים לעיל: במעשיו .18

  .בו והיה חבר הצטרף לארגון הטרור דאע"שהנאשם  .א

אימון או הדרכה להשתמש בשיטות פעולה או באמצעים לביצוע עבירה  קיבל םהנאש .ב

שהיא מעשה טרור או להשתמש בנשק או להכינו, זאת במטרה לקדם פעילות של ארגון 

 טרור או ביצוע עבירה שהיא מעשה טרור או לסייע להם. 

או בנשק, במטרה לקדם פעילות של ארגון טרור או ביצוע מעשה טרור  החזיק הנאשם .ג

 ייע לפעילות או ביצוע כאמור, בצוותא חדא עם ג'מיל. לס

   הנאשם רכש נשק בלא רשות על פי דין, בצוותא חדא עם ג'מיל.  .ד

הנאשם נשא נשק, מחסנית ותחמושת, בלא רשות על פי דין לנשיאתם וירה מנשק חם,  .ה

 שלא כדין.

 
 ב. הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשם: 

 . 2016 –( לחוק המאבק בטרור, תשע"ו א)22ה לפי סעיף עביר –.   חבר בארגון טרור 1

   –לחוק המאבק בטרור, תשע"ו  )ב(29עבירה לפי סעיף  –.   אימונים או הדרכה למטרות טרור 2

      2016 . 

   –לחוק המאבק בטרור, תשע"ו  )א(30עבירה לפי סעיף  –.  פעולה או עסקה בנשק למטרות טרור 3

 1977. –לחוק העונשין, התשל"ז  29+ סעיף  2016      

   –לחוק העונשין, התשל"ז  29)א( רישא + סעיף 144עבירה לפי סעיף  –.  עבירות בנשק )רכישה( 4

     .1977 



 1977. –לחוק העונשין, התשל"ז  )ב( )רישא וסיפא(144עבירה לפי סעיף  –.   נשיאת נשק 5

  . 1977. –העונשין, התשל"ז א)א( לחוק 340עבירה לפי סעיף  –.   ירי מנשק חם 6

 

  ג. עדי התביעה:

... 
 זך, עו''ד-אבי אור            

 פלילי -סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז חיפה                                                                                     

 (.2022אפריל,  29) "ח ניסן, תשפ"בכ

 
 הודעות לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג 

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

 
מודיעה המאשימה כי  1982 -( לחוק סדר הדין הפלילי ) נוסח משולב ( תשמ"ב 1א)א()15על פי סעיף 

 קיימת אפשרות שתבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע.

 

 

 

 

 

 

 


