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 מוסא אלסואארקה. 1  : םמיהנאש

 ... ,01.05.1982יליד   

 בית לחם    

 (01/05/22 כעת במעצר מיום)   

  

 סוארכה.  סעד 2                                 

 .., 12/07/1988 יליד   

 בית לחם    

 (01/05/22 )כעת במעצר מיום   

 

    

 כתב אישום

 : ם בזאת כדלקמןמים מואשמיהנאש

 

 

   : העובדות .א

הנאשמים הם תושבי יהודה ושומרון אשר במועד הרלוונטי לכתב האישום לא היו  .1

 .מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה כדין 1ונאשם  בעלי היתר כניסה לישראל

מאזור  80לכביש  25כביש מם מיהנאשהגיעו  ,20:10 בסמוך לשעה ,01/05/22בתאריך  .2

מ.ר  לוחית זיהוי אשר נשא, (הרכב"להלן: ") איסוזוברכב מסוג שבט אבו קרינאת 

בר אין ברשותו רישיון נהיגה ו נוהג ברכב 1שנאשם , כ, השייכת לרכב אחר4741762

  .יושב במושב שליד הנהג 2ונאשם תוקף 

במעמד הנ"ל הנאשמים נשאו בתוך הרכב, על הרצפה ליד מושב הנוסע הקדמי בו ישב  .3

אקדחים  G.D. D ,5אקדחים מסוג . 10 :כדלקמןאקדחים  20שקיות ובהן  2, 2נאשם 



)להלן:  GLOCKואקדח  FN אקדחי STAR ,2אקדחים מסוג  COMPCT ,2מסוג 

מחסניות  20"הנשק" או "הנשקים" בהתאמה( אשר יש בכוחם להמית אדם וכן 

 תואמות לנשקים.

 על ידי משטרת ישראל.במועד הנ"ל נעצרו  הנאשמים .4

 בצוותא חדאנכנסו לישראל או ישבו בה בניגוד לחוק ו, האל הםם, במעשימיהנאש .5

 דין לנשיאתם ולהובלתם. בלא רשות על פיאבזרי נשק ו נשק ווהוביל נשאו

 ללא רישיון נהיגה כדין. נהג ברכב  1 םנאשבנוסף  .6

 

 : םמים הנאשמימואשהחיקוק לפיהן הוראות  .ב

 לחוק סיפא ב( רישא+)144עבירה לפי סעיף  -(נשקוהובלת נשיאת עבירות נשק ) .1

 .1977 -העונשין התשל"ז

 -לישראל, תשי"ב ( לחוק הכניסה1) 12עבירה לפי סעיף  -כניסה/שהייה בלתי חוקית .2

1952.  

תקנות התעבורה, )א( לפקודת  10עבירה לפי סעיף  –איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה  .3

 בלבד.  1לנאשם  – 1961-תשכ"א

 

  : עדי התביעה .ג

1. ... 

 עמית גינת, עו"ד

           

 פרקליטות מחוז דרום )פלילי(סגן בכיר א' ב

 
 

  

 2022במאי  10

 באייר תשפ"ב' ט

 

 

 2631/22מספר תיק פרקליטות: 

 יחידת מגן 213792/2022מספר תיק חקירה )פל"א(: 

 



 הודעה לנאשם

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

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

 המשפט-הודעה לבית

המאשימה  1982 –א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

פט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המש

 אם יורשע בתיק זה.

 

 


