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 חלק כללי

 (יעקב)להלן:  , יעקב שמואל5, 4, 2, 1לכתב האישום השתייכו נאשמים  במועדים הרלוונטיים .1

)להלן:  ושון קסנטיני (דין)להלן:  ואחרים לחבורה עבריינית בראשה עמדו האחים דין קסנטיני

 (.החבורה: כולם )להלן (שון

 .האחים כחלון(שנים עם האחים נועם כחלון ואבי כחלון )להלן:  רבלחבורה סכסוך  .2

)להלן  ון עומדים בראש חבורה עבריינית אליה משתייכים, בין היתר, משה דמתיהאחים כחל .3

  .(חבורת כחלון)להלן:  (המנוחדון )להלן ( ד)שימי ושמעון( אסרף)להלן: , נאור אסרף )דמתי(

האחים כחלון וחבורתם, עוסקים, בין היתר, במתן הלוואות בשוק האפור וגביית חובות באמצעים  .4

רלוונטיים לכתב האישום ניהלו האחים כחלון "עסק" הלוואות שלא כדין, בין במועדים ה אלימים.

 (. המשרדבאזור )להלן:  ...היתר, במשרד שהחזיקו בבניין ברחוב 

אחר העומדים בראשה, ואחר חברי החבורה היריבה  החבורותשתי התחקו , במסגרת הסכסוך .5

  .(הסכסוךלהלן: ) עומדים בראשהבוהיריבה וניסו לפגוע בחברי החבורה 

 באמצעות מטען חבלה מאולתר ,והורשע בניסיון לפגוע באבי כחלוןהודה דין  19.1.17בתאריך  .6

  במטרה להטיל בו נכות או מום או חבלה חמורה.שהונח ברכבו של אבי כחלון, 

 לאחים כחלון. 3 נאשםהיכרות עם האחים כחלון על רקע חובות כספיים של  3נאשם ל .7

 .3עם נאשם ולו הכרות  4ו של נאשם וסף הוא דודרמי י .8

 האמור בחלק הכללי הינו חלק בלתי נפרד מכל אחד מהאישומים בכתב האישום. .9

 

 5-ו 1לנאשמים  – ימ"ר ת"א( 439349/21)פל"א   אישום ראשון

  העובדות .א

 האמור בחלק הכללי הינו חלק בלתי נפרד מכתב האישום. .1

 . במטרה לפגוע בו ולהתחקות אחר אבי כחלון קשר לבלוש 5-ו 1במסגרת הסכסוך, קשרו נאשמים  .2

שני  5-ו 1רכשו נאשמים  6.6.21במועד שאינו ידוע למאשימה אך לפני תאריך  לצורך קידום הקשר, .3

המשמש לצפייה  EZ-viewטלפונים ניידים ללא בעלות )פריפייד( והתקינו בטלפונים יישומון 

 (. ישומוןיהמרחוק במצלמות אבטחה בזמן אמת )להלן: 

ישומון למצלמות אבטחה שהיו יבאמצעות ה 5-ו 1התחברו נאשמים  6.6.21בסמוך לתאריך  .4

בכדי לבלוש או  ,תגורר אבי כחלוןה, בו (הבניין)להלן  בחולון ...ברחוב  2מותקנות בבניין 

 . להתחקות אחריו במטרה לפגוע בו
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ישומון במצלמות האבטחה יהות באמצע 5 -ו 1צפו נאשמים  15.6.21-, ו14.6.21, 6.6.21 כיםבתארי .5

כניסה לבניין ויציאה ממנו, מבואה של הבניין,  -בבניין, וצילמו תמונות ממקומות שונים בבניין 

תמונות של כלי רכב  5-ו 1נאשמים צילמו  כמו כן .תת קרקעי של הבניין חניוןו ,סמוך למעליותב

 שחנו בחניון הבניין. אופנועיםשל ו שונים

 ,..מ.רברכב מסוג מאזדה עם לוחית רישוי קדמית בלבד  5-ו 1נאשמים שבו י 15.6.21בתאריך  .6

ישומון. בתא המטען של יצלמות הבניין באמצעות המוצפו בבתל אביב,  ישראל גורישדרות רחוב ב

 ....שתי לוחיות רישוי גנובות לרכב מסוג יונדאי שמספרן  5-ו 1החזיקו נאשמים רכב המאזדה 

קיבלו בעצמם או על ידי אחרים, חלק של רכב  קשרו קשר לביצוע פשע, ,במעשיהם 5-ו 1נאשמים   .7

 אבי כחלון.של  ובעבירה, ופגעו במזיד בפרטיות שגביודעם כי הו

 

 הוראות החיקוק ב.

)להלן:  1977( לחוק העונשין התשל"ז 1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  – קשירת קשר לביצוע פשע .1

 "החוק"(.  

 י לחוק.413עבירה לפי סעיף  –רכב גנוב  קבלת חלק של .2

 .1981-לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א( 1)2+  5עבירה לפי סעיף  –פגיעה בפרטיות  .3

 

 4-1לנאשמים  – ימ"ר ת"א( 21/570010)פל"א  שניאישום 

 העובדות  .א

 אחר אבי כחלון מעקב

לגרום  קשר ויעקב, , שון4, 2, 1ם מינאש וקשר, 15.8.21יום לפני  במועד שאינו ידוע למאשימה .1

  .(הקשר)להלן:  למותם של האחים כחלון בכוונה

עומד בדרך שאינה ידועה במדויק למאשימה, כי אבי כחלון  2-ו 1נודע לנאשמים  15.8.21בתאריך  .2

לכיוון הבניין  2-ו 1נאשמים נסעו , מידעבעקבות ה .למקום מגורים אחר ...מהבניין ברחוב  לעבור

 אחר תנועותיו של , בכדי לעקובהסקודה()להלן: ...מסוג סקודה מ.ר  ברכב 20:20בסמוך לשעה 

 . אבי כחלון ולאתר את מקום מגוריו החדש

כוחות משטרה שהיו במקום הבחינו ברכב הסקודה ברחוב דגניה בסמוך למרכז נתנאל בחולון,  .3

נאשמים  יכבו אתטרים עוהש אחד. כשנהג הרכב ניסה לעקוף רכב מימין בכביש ובו נתיב תחבורה

 ובכך מנעו את המשך המעקב. 2-ו 1

  שלושה שכפ"צים. 2-ו 1ברכב הסקודה החזיקו נאשמים  .4

, מספר פעמים בכדי לשוב ...לרחוב  2-ו 1לאחר שכוחות המשטרה עזבו את המקום, חזרו נאשמים  .5

  , אך לא מצאו אותו ועזבו את המקום.ולאתר את אבי כחלון במהלך מעבר הדירה
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 ת הקשר ותכנית הרצח   קשיר

 מקום מגוריולו הניסיונות של החבורה לפגוע באבי כחלון באמצעות מעקב אחר כלאחר שסו .6

יצור קשר  3נאשם כי סיכמו  3-ו 4ם מי. נאש3נאשם לצרף לקשר את  4נאשם ותנועותיו, החליט 

 3 נאשםשל  והסדרת חובשל באמתלה  ויתאם מפגשעם נועם כחלון או אחר מחבורת כחלון 

הוציא לפועל לבכדי  על מיקום המפגש ומועדו המדויקים 4נאשם ידווח ל 3נאשם אחים כחלון. ל

ייפגש עם  3נאשם כי  ,עוד סוכם במסגרת הקשר .גרום למותם של האחים כחלוןאת התוכנית ל

 .(תכנית הרצח)להלן:  האחים כחלון, ויעכב אותם במקום עד להגעת הרוצחים

נועם עם נאור אסרף ותיאם מפגש נועם כחלון וכן עם קשר עם  3 נאשםיצר  16.8.21בתאריך  .7

 פועל.אל האשר בסופו של יום לא יצא  17.8.21בתאריך 

, (הקושרים)להלן כולם:  שון ויעקב, 4, 2, 1נפגשו נאשמים  13:00בסמוך לשעה  18.8.21בתאריך  .8

וונה למותם של בבית הקפה "ארומה" בנמל בתל אביב, בכדי לתאם את פרטי הקשר לגרום בכ

נאשם הסקודה. ושון הגיעו למפגש בנמל ברכב  2-ו 1נאשמים  .(המפגש בנמל)להלן:  האחים כחלון

יעקב  בלווי מאבטחים. נמלושון הגיעו ל 4נאשם  ...., מ.ר רוביקוןהגיע למפגש בנמל בג'יפ מסוג  4

 (.וניקהאי)להלן: ...הגיע למפגש בנמל ברכב יונדאי איוניק מ.ר 

ימתינו  2-ו 1נאשמים יבצעו את הרצח.  2-ו 1נאשמים מו פרטי תכנית הרצח לפיה סוכבנמל במפגש  .9

ואז יצאו להתארגן  לאחים כחלון 3נאשם באשר למיקום ומועד המפגש בין  4נאשם מלעדכון 

 .(החניוןבאור יהודה )להלן:  7לביצוע הרצח בחניון תת קרקעי בכתובת השחר 

 

 נית הרצחהכנה וביצוע תכ

ומיד נסעו להתארגן לביצוע  הנמל ברכב הסקודהאת  2-ו 1נאשמים עזבו  14:10בסמוך לשעה  .10

. שם הצטיידו (הדירה)להלן:  בתל אביב ...ברחוב לדירה  2-ו 1הגיעו נאשמים  14:21. בשעה רצחה

 ביב.נסעו לרחוב החשמונאים בתל א, ומשם (הקסדות)להלן: בשתי קסדות שחורות לאופנוע 

האמיתי שלא ניתן יהיה לאתר את מיקומו על מנת השאיר את הטלפון הנייד שלו בדירה  2נאשם 

  בעת הרצח.

את הצומת והלך לכיוון רחוב חצה  2נאשם לרחוב החשמונאים,  2-ו 1נאשמים  הגיעו 14:36בשעה  .11

לרכב  לקח את הטלפון, חזר 1טלפון נייד. נאשם מסר לו אשר יעקב פגש את  1ארניה ונאשם 

, בכדי שלא ניתן יהיה לאתר את ושלהאישי  את הטלפון הניידגלישנקו מסר לקיריל הסקודה ו

 .2את הצומת לכיוון רחוב ארניה וחבר לנאשם  1לאחר מכן חצה נאשם  .מיקומו הנכון בעת הרצח

נאשם אותה עת, יעקב עזב את רחוב החשמונאים ונסע בקטנוע בחזרה לנמל בתל אביב לאסוף את  .12

4. 

בסמוך למגדל הארבעה ברחוב ארניה בת"א, שם עמד אופנוע  2-ו 1הגיעו נאשמים  14:39בשעה  .13

חבשו את הקסדות  2-ו 1. נאשמים הפיאג'ו()להלן:  2השייך לנאשם  ...מסוג פיאג'ו בצבע לבן מ.ר 

 מורכב.  1נוהג בפיאג'ו ונאשם  2כשנאשם ורכבו על הפיאג'ו 

השחר באור יהודה )להלן: סמטת לחניון תת קרקעי ברחוב ניצן  2-ו 1הגיעו נאשמים  15:16בשעה  .14

נסעו לרחוב ממנו ונכנסו לחניון ונסעו בו בפיאג'ו ברחבי החניון, יצאו  2-ו 1(. נאשמים החניון

 ברחוב. 7הצפריר באור יהודה והמתינו במקום בסמוך לבניין 
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קב עוי 4נאשם . 4נאשם ואסף את רכוב על הקטנוע כשהוא  הגיע יעקב לנמל תל אביב 14:48בשעה  .15

עם  להיפגשעל מנת ( הדלקתחנת בתל אביב )להלן:  126בדרך הטייסים לתחנת הדלק "פז" נסעו 

 במסגרת תכנית הרצח. 3נאשם 

באזור האחורי של תחנת  3נאשם ויעקב לתחנת הדלק והמתינו ל 4נאשם הגיעו  15:12בשעה  .16

. בשעה לט במצלמות האבטחה בתחנת הדלקקתלא  3נאשם בינם לבין  שהפגישה, בכדי הדלק

 4נאשם ונפגש עם ...ברכב מסוג רנו מגאן בצבע שחור, מ.ר  לאזור תחנת הדלק 3נאשם הגיע  15:31

 ויעקב בחלק האחורי של תחנת הדלק.

עם נועם  3נאשם תכתב קב, שוחח והעוי 4נאשם ובנוכחותם של  הפגישה, בזמן הקשרבמסגרת  .17

 15:33. בשעה הביאו למקום אליו יגיעו הרוצחים בכדי לממש את תכנית הרצח, במטרה לכחלון

נועם אח שלי היקר והאהוב, כפרה עליך, הנה הנהג " –לנועם כחלון הודעה קולית  3נאשם שלח 

? צריך אותך בארבע עיניים אחי, כאילו מה זה בא לאסוף אותי, סיימתי אחי, לאן לבוא חיים שלי

 ".בעיה שאחיך, כן, צריך להחליף איתך מילה כפרה בארבע עיניים, אין לי

הודיע  15:41אודות המפגש ומיקומו. בשעה על המשיך לשוחח ולהתכתב עם נועם כחלון  3נאשם  .18

 15:42. בשעה (המפגש)להלן:  umiלפגוש אותו בקניון הזהב בראשון לציון בבניין  3נאשם נועם ל

 ו "טוב אחי".דק אחי" ונועם השיב ל 21לנועם " 3נאשם השיב 

, בדרך שאינה ידועה במדויק למאשימה, על מיקום 2-ו 1לנאשמים  4נאשם הודיע מיד לאחר מכן,  .19

מקום )להלן  בראשון לציון ליד קניון הזהב umiלנועם כחלון בבניין  3נאשם המפגש שנקבע בין 

 ( ומועדו.המפגש

בסמוך לבניין חוב הצפריר מר 2-ו 1יצאו נאשמים , 15:43בשעה , לאחר קביעת מקום המפגש מיד .20

 הרצח.תכנית ונסעו לחניון בכדי להתארגן לביצוע  בו המתינו, 7

, מתחם חנייה שאינו מוצמד לדיירי הבניינים, נכנסו לתוך  -2נסעו בחניון לקומה  2-ו 1נאשמים  

גנוב בצבע שחור מ.ר ללא  טימקסקטנוע מסוג באזור שבו אין מצלמות אבטחה בחניון, שם חנה 

השאירו את טימקס בחניון לצורך שימוש החבורה  2-ו 1(. נאשמים הטימקס)להלן ות רישוי לוחי

באמצעות  ...מס' גנובה הרכיבו על גבי הטימקס לוחיות רישוי  2-ו 1נאשמים  במסגרת הסכסוך.

השאירו את קופסת המברגה בחניון ולקחו עמם את  2-ו 1. נאשמים ingcoמסוג נטענת מברגה 

 זיהויים בעת הרצח.  להקשות עלשינו את לבושם בכדי , ובקטנוע המברגה

  glockחצי אוטומטי מסוג  שהו בשטח החניון, הצטיידו השניים, באקדח 2-ו 1בעת שנאשמים  .21

( אותו הסתירו מבעוד מועד בשטח החניון לצורך ביצוע הקשר. האקדח)להלן מ"מ  9בקליבר 

 ר באזור רגלו.נשא את האקדח על גופו כשהוא מוסת 2נאשם 

כשהם  מורכב, 1נוהג ונאשם  2בטימקס כשנאשם  מהחניון ונסעו 2-ו 1יצאו נאשמים  15:48בשעה  .22

 412לכיוון כביש השחור של הקסדות סגור ומכסה את פניהם, כשהמשקף חובשים את הקסדות 

    . , לשם ביצוע הקשרמכיוון מושב חמד לכיוון משמר השבעה

למפגש עם האחים , 4ור תחנת הדלק ונסע מדרך הטייסים לכביש מאז 3נאשם יצא  15:50בשעה  .23

 . במטרה לממש את תכנית הרצח כחלון

בג'יפ הרוביקון  4נאשם יצא יעקב מתחנת הדלק רכוב על גבי הקטנוע ובעקבותיו נסע  15:51בשעה  .24

 בו נהג סרגי טימך.
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כפרה עליך, משהו  נועםהודעה קולית לנועם כחלון " 3נאשם , בדרכו למפגש שלח 15:55בשעה  .25

 ".דקות, פקק לפני גשר ראשון 12כמו 

ושהו  -2נסעו שוב לקומה  ,לחניון 15:56בשעה  2-ו 1, שבו נאשמים 3בעקבות העיכוב בהגעת נאשם  .26

לכיוון מקום המפגש לביצוע נוהג,  2כשנאשם , אז נסעו באמצעות הטימקס 15:58שם עד לשעה 

 תכנית הרצח.

מהמשרד של האחים כחלון באזור, ונסעו ון, דמתי, אסרף והמנוח יצאו האחים כחל 16:01בשעה  .27

מדובר בסברם כי  ,בהתאם לסיכום עמו ,במקום המפגש 3נאשם להיפגש עם על גבי קטנועים בכדי 

 . כפי שטען בפני נועם 3לשם הסדרת חובו של נאשם במפגש 

שהגיע למקום  3 נאשםדמתי אסרף והמנוח למקום המפגש. הגיעו האחים כחלון,  16:10בשעה  .28

, , חיבק את האחים כחלון ואסרף ושוחח עם האחים כחלוןהמפגש מעט לפניהם צעד לעברם

 .2-ו 1במטרה לעכבם ולאפשר את הגעת נאשמים 

 

 הרצחהירי ו

מהנתיב הנגדי,  umiלאזור מקום המפגש. הם חלפו את בניין  2-ו 1הגיעו נאשמים  16:15בשעה  .29

גם האחרונים הבחינו בנאשמים כשהם  .3נאשם ף, המנוח ואסר ,הבחינו באחים כחלון, דמתי

הסתכל  3נאשם מסתיר את פניהם.  לובשים בגדים ארוכים ומשקף הקסדות  רכובים על הטימקס,

נועם  על הטימקס חולף ואז פנה לאחים כחלון ונפרד מהם, והחל לחצות את הכביש לכיוון רכבו.

 פס על האופנוע.כחלון התיישב על האופנוע הכהה ודמתי החל לט

המשיכו לנסוע ברחוב משה לוי מספר מטרים, ביצעו פניית פרסה ונסעו  2-ו 1אותה העת, נאשמים  .30

שלף את האקדח. נועם כחלון הבחין בנאשמים  1. נאשם במטרה לבצע את הרצחumi חזרה לבניין 

הקטנוע  על זינקשדמתי ונסע במהירות קדימה  ,עם אקדח שלוף 1כשנאשם  ורוכבים מול  2-ו 1

 1חלף את נאשמים  הקטנוע .ירה לעבר נועם ודמתי בכוונה לגרום למותם 1ולאחוז בנועם. נאשם 

, לפחות שלוש יריות בכוונה לגרום למותם ,הסתובב והמשיך לירות לעבר נועם ודמתי 1נאשם , 2-ו

 .בעודו מסכן עוברי אורח אשר שהו בקרבת מקום

נמלט מהמקום כחלון אותה עת, אסרף הצליח להימלט מהמקום באמצעות הקטנוע בו נהג, אבי  .31

 .רגלית וחצה את הכביש

המנוח לרוץ ברחוב משה לוי והשליך תוך כדי ריצה את הקסדה מראשו. במקביל לאמור, החל  .32

 גלהשיליח צה 1זינק מהטימקס והחל לרדוף אחר המנוח כשהאקדח שלוף בידו. נאשם  1נאשם 

פלג המשיך לירות לעבר  1ה ונאשם המנוח נפל ארצ .בכוונה לגרום למותואת המנוח וירה לעברו 

 מותו של המנוח. ווידא את עד שיריות,  שש, סה"כ לפחות גופו העליון

זינק על הטימקס והשניים נמלטו  1. נאשם 1הגיע עם הטימקס לאסוף את נאשם  2נאשם בו בזמן,  .33

 שותת דם. הקרקעמהמקום כשהמנוח שרוע על 

 שישה פצעי ירי:, למנוח נאשמים נגרמוהכתוצאה ממעשיהם של  .34

פצע כניסת קליע בצוואר משמאל קטלני שחדר את החוליה הצווארית וגרם לקטיעה חלקית של 

חוט השדרה ושלושה פצעי כניסת קליע בחזה משמאל, אשר כולם גרמו למותו של המנוח אשר 

כתוצאה ממעשי הנאשמים שני פצעי ירי בזרוע ובאמה  נקבע במקום. כמו כן נגרמו למנוח

 השמאליות.
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 והשמדת הראיות , מפגש הקושריםהמלטות הרוצחים

, שם באזור דרך המכבים 412ונסעו דרך כביש  נמלטו מהמקום באמצעות הטימקס 2-ו 1נאשמים  .35

ליישוב  2-ו 1הגיעו נאשמים  16:27בשעה לכיוון צפון השליכו את האקדח לתעלה בצדי הכביש. 

 2-ו 1. נאשמים היוצא מרחוב הצנוברללא מוצא  בשבילהעמידו את הקטנוע , שם נווה מונוסון

 .וכן את המברגה 11-736-12טימקס לוחית רישוי גנובה נוספת מספר ה בתוךהשאירו 

את הקסדות, הבגדים הארוכים שלבשו  ,האמור בסמוך למקום 2-ו 1כמו כן השאירו נאשמים  .36

והכל בכדי להשמידם בהמשך היום, ולמנוע את עשיית השימוש בהם בזמן הרצח, והנעליים שנעלו 

 . , ונמלטו מהמקוםכראייה ובכדי להכשיל הליך שיפוטי

המרכז המשיכו ללכת לכיוון החניון. בהגיעם למרכז מסחרי "בול סנטר" )להלן:  2-ו 1נאשמים  .37

יון, בכדי להביא את הפיאג'ו. צעד לכיוון החנ 2במרכז המסחרי ונאשם  1(, נותר נאשם המסחרי

עם הפיאג'ו, והשניים נסעו בפיאג'ו בחזרה לרחוב הכובשים  1את נאשם  2אסף נאשם  16:54בשעה 

 בתל אביב. 

 2-ו 1יצאו נאשמים  17:45בשעה דקות לדירה ברחוב הכובשים.  17:11הגיעו בשעה  2-ו 1נאשמים  .38

 4נאשם מוך לבניין. כעבור כדקה, הגיע מהדירה, לאחר שהחליפו את הבגדים שלבשו והמתינו בס

על ושוחח עמם ביחידות ברחוב , 2-ו 1פגש בנאשמים  4נאשם לרחוב הכובשים בליווי סרגי טימך. 

 2נאשם , שוחח ביחידות עם ברכב האיוניק הגיע יעקב לרחוב הכובשים 17:50אודות הרצח. בשעה 

 ולאחר מכן הארבעה צעדו ברחוב ושוחחו על אודות הרצח.

באמצעות רכב האיוניק, בכדי להשמיד את לנווה מונוסון מספר פעמים אחר הרצח, הגיע יעקב ל .39

הגיע יעקב לנווה  23:00ברצח. בשעה  2-ו 1הקסדות, הבגדים והנעליים ששימשו את נאשמים 

הגיע לרחוב הצנובר פינת השקד, יצא מהרכב מונוסון באמצעות רכב האיוניק ללא לוחיות רישוי, 

  הטימקס חומר דליק מתוך בקבוק והצית אותו, זרק את הבקבוק ונמלט מהמקום.והשליך על 

, המנוחגרמו למותו של ו)רצח(, לביצוע פשע קשרו קשר , בצוותא חדא, במעשים אלו, הנאשמים .40

תוך תכנון והליך ממשי של שקילה וגיבוש ההחלטה להמית ותוך יצירת סכנה ממשית לחייהם של 

 אנשים אחרים.   

נשאו  ,החזיקולמותם של האחים כחלון ודמתי,  שלא כדיןניסו לגרום  2-ו 1נאשמים כמו כן 

, עשו מעשה כדי להקשות על זיהוי של רכבהובלתו, לוהובילו נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו ו

דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בהעלמת ראיות ובדרך  ועש

 .לראיה בהליך שיפוטימידו במזיד דבר ביודעם כי הוא עשוי להיות דרוש השו, אחרת

 

 

 הוראות החיקוק ב.

 1977( לחוק העונשין התשל"ז 1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  –)רצח( קשירת קשר לביצוע פשע  .1

 .4-1לנאשמים  ()להלן: "החוק"

 

 .2-ו1לנאשמים  –לחוק  29+ סעיף ( 9(+)1א)א()300עבירה לפי סעיף  –רצח בנסיבות מחמירות  .2
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לחוק +  29+ סעיף ( 9(+)1א)א()300עבירה לפי סעיף  – נה מועברת(ו)כורצח בנסיבות מחמירות  .3

 .4-ו 3לנאשמים  –(2)ג()20סעיף 

 

 .2-ו 1לנאשמים  – לחוק 29+סעיף  305עבירה לפי סעיף  –)שתי עבירות(ניסיון רצח  .4

 

 .2-ו 1לנאשמים   – לחוק 29+ רישא וסיפא  )ב( 144עבירה לפי סעיף  –נשיאה והובלת נשק  .5

 

 .2-ו 1לנאשמים   – לחוק 29)א( + 144עבירה לפי סעיף  – החזקת נשק .6

 

 .2-ו 1לנאשמים   – לחוק 29+ סעיף  244 עבירה לפי סעיף - שיבוש מהלכי משפט .7

 

 .2-ו 1לנאשמים  – לחוק 29+ סעיף  242עבירה לפי סעיף  –השמדת ראיה  .8

 

 .2-ו 1לנאשמים  - לחוק 29ט + סעיף 413עבירה לפי סעיף  –ב או של חלק מרכב שינוי זהות של רכ .9

 

 

 רשימת עדי תביעה: .ג

 

... 

 

 

 

 עו"ד, שרית שמש 

 י(תל אביב )פליל  סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז 

 

 

 ו' בניסן, תשפ"ב

 2022באפריל,  7
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 570010/21פל"א: 

 440/22פמת"א: 

 

 

 

 :הודעה לנאשם

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

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

 :הודעה לבית המשפט

כי , המאשימה מודיעה בזאת 1982 –א לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 15עפ"י סעיף 

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

 

 

 


