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 . מחמד סלימאן קשחר1                      :םמיהנאש

 ..., 7/12/1987 יליד   

 אלעזאזמה   

 (2/6/22 )כעת במעצר מיום   

 . סלמאן חסאן אלוג'י2

 312204209ת.ז. , 25/1/1994 יליד   

 אלעזאזמה   

 (2/6/22 )כעת במעצר מיום   

 . עבד אל רחמאן אבו סבייח3

 ... , 10.03.2001 יליד   

 ערערה בנגב   

 (23/5/22 כעת במעצר מיום)   

 . מאגד סלימאן אלקשחר 4

 ..., 1988 יליד   

 אלעזאזמה   

 (23/5/22 )כעת במעצר מיום   

 

    

 כתב אישום

 : ם בזאת כדלקמןמים מואשמיהנאש

 

   : העובדות .א

-ו 1נאשמים ו קשר, 2022במהלך חודש אפריל שאינו ידוע במדויק למאשימה,  ,במועד .1

 לשטחי מדינת ישראל מירדן לייבא נשק ,קשר עם סלימאן אלעודאת, תושב ירדן 2

 מבלי שהיה בידיהם היתר כדין לעשות כן. ,)להלן: "הירדני"(



₪  20,000סך של  2יעביר לנאשם  1כי נאשם  2-ו 1בין נאשמים סוכם  ,במסגרת הקשר .2

 עבור חלקו בקשר.

 m16ביקש לרכוש ממנו שלושה רובי וקשר עם הירדני  1נאשם סמוך לאחר מכן, יצר  .3

 ושלושה אקדחים.

 15,000כי מחיר הנשק יהיה  1נאשם לסוכם בין הירדני  ,במסגרת הקשר ולשם קידומו .4

 מתאים להברחה מירדן לישראל.המיקום את ה דינר וכי הירדני יבחר

ירדן באזור -והירדני כי ההברחה תבוצע בגבול ישראל 1 בהמשך לאמור, סיכמו נאשם .5

 יישוב נאות הכיכר )להלן: נאות הכיכר"(.הסמוך ל החממות

והציעו להם  4-ו 3קשר עם נאשמים  2-ו 1יצרו נאשמים  ,במסגרת הקשר ולשם קידומו .6

כל אחד ₪  20,000מורה יקבלו סך של תטרף לקשר ולבצע את ההברחה בפועל ובלהצ

 הסכימו והצטרפו לקשר. 4-ו3נאשמים ,  1מנאשם 

הגיעו נאשמים  23:09בסמוך לשעה , 18.05.22בתאריך  ,במסגרת הקשר ולשם קידומו .7

שם הראה  לאזור נאות הכיכר, 2836214ברכב מסוג טויוטה קורולה לבנה מ.ר.  4-ו 3, 2

 את נקודת ההברחה המתוכננת. 4-ו 3לנאשמים  2נאשם 

או במועד  16:00סמוך לפני השעה   22.05.22במסגרת הקשר ולשם קידומו, בתאריך  .8

לנאשם  1במפגש, מסר נאשם  .1נאשם ך לביתו של סמו 2-ו 1גשו נאשם סמוך לכך, נפ

טלפון נייד, סים ופנס לצורך ביצוע ההברחה, וכן מסר לו כסף למלא דלק ברכב בו  2

 באמצעי שאינה ידועה למאשימה 4לנאשם  1נאשם בנוסף, הסביר  תבוצע ההברחה.

 להיכן עליהם להגיע בדיוק, על מנת לבצע את ההברחה.

 4-ו 2,3נפגשו נאשמים  ,לצורך ביצוע ההברחהר מכן ובהמשך לאמור, סמוך לאח .9

  2836214 מאליבו מ.ר.טן" בעיר דימונה ונסעו משם יחדיו ברכב שברולט "בתחנת דלק 

 .נסע ברכב נפרד לאזור 1נאשם  לכיוון הגבול בין ירדן לישראל .

יבצעו את ההברחה בפועל,  4-ו 3נאשמים  סוכם כי ,במסגרת הקשר ולשם קידומו .10

יוריד אותם באזור החממות הסמוכות לנאות הכיכר וימתין להם על  2כאשר נאשם 

מנת לאסוף אותם כשהם נושאים עימם את האמל"ח באזור הכניסה למכתש, 

  הממוקם כקילומטר וחצי מחוץ למושב נאות הכיכר.

סמוך לנקודת  עד סמוך לכך,, או במו20:30בשעה  במסגרת הקשר ולשם קידומו, .11

צייד  2נאשם ו רעול פנים, 3, כשנאשם 4-ו 3את נאשמים  2הוריד נאשם  ,ההברחה

בכוונה למנוע או השאירו את הניידים ברכב  4-ו 3נאשמים . פנס ובאותם בטלפון נייד 

 להכשיל הליך שיפוטי ולהביא לעיוות דין.



מירדן אשר יעביר עד להגעת אדם והמתינו  4-ו 3באזור נאות הכיכר הסתתרו נאשמים  .12

 2קשר טלפוני עם נאשם  3נאשם , יצר לאחר כשעה וחצי של המתנה לידיהם אמל"ח.

שכן המבריחים  ,מסר לו שיצאו ממקום המסתור ,1נאשם עם  וזה לאחר בדיקה

 .הירדנים ממתינים להם

 עם שני  4 -ו 3פגשו נאשמים נלערך,  21:00בשעה במסגרת הקשר ולשם קידומו,  .13

, M16נשקי  3הגבול שזהותם אינה ידועה למאשימה, אשר השליכו מעבר לגדר  ,ירדנים

, M16אקדחי זיג זאוור, חלקי נשק הכוללים גוף נשק, מכלול, ידיות דריכה של  3

 -מחסניות תקניות ל 3במחסנית,   M16כדורי  5מ"מ,  9כדורי אקדח  50אריזה ובה 

M16 ו 3 אשמיםנו האמל"חנים השליכו את הירד .מחסניות תואמות לאקדחים 6-ו-

 אספו אותו. 4

כניסה למכתש, ואלו החלו לצעוד לעברו סמוך ב באזור 4-ו 3המתין לנאשמים  2נאשם  .14

 .  כאשר הם נושאים עימם את האמל"ח

במרחק  4-ו 3שמים אתיות של צה"ל בניהבחינו תצפ, 23:34בשעה סמוך לאחר מכן,  .15

כשאחד מהם נושא עימו תיק והאחר חפץ ארוך. בשלב ק"מ מגבול ישראל ירדן,  1.5של 

 . לבצע סריקות על מנת לאתרם שלח כוח של צה"ל לכיוונםזה נ

הבחין בכוחות  3נאשם , או במועד סמוך לכך, 00:52, בשעה 23/5/22בהמשך, בתאריך  .16

אך לאחר זמן קצר אותרו ונעצרו , הסתתרוהשליך את התיק והשניים צה"ל במקום, 

אותר סמוך למקום בו  ,4-ו 3אותו נשאו הנאשמים  האמל"ח .ביטחוןע"י כוחות ה

 .נעצרו

כשעתיים ומשלא הגיעו אליו שלח אליהם הודעת  4-ו 3המתין לנאשמים  2נאשם  .17

לאזור נאות הכיכר שם  2נאשם רר מה קורה עימם. משלא ענו, נסע טקסט על מנת לב

הגיעו לשם נפגש עם  . עםהבחין בשני רכבי משטרה ונסע מהמקום לאזור הפזורה

 ,2105961, רכב מסוג מאזדה מ.ר. 1אשם נברכבו של  והשניים יצאו יחדיו, 1נאשם 

 באזור נאות הכיכר. 4-ו 3בשעות לפנות בוקר, לחפש את נאשמים 

 שבו על עקבותיהם.במקום, 4-ו 3משלא מצאו את נאשמים  .18

כי הוא נעצר על ידי  4מבני משפחתו של נאשם  2-ו 1לביתם, שמעו נאשמים  עם הגיעם .19

 משטרת ישראל. 

את מכשיר הטלפון הנייד  1זרק נאשם נעצרו,  4-ו 3כי נאשמים  1כאשר שמע נאשם  .20

למנוע או להכשיל הליך שיפוטי  שלו, בו השתמש בשיחות במסגרת הקשר וזאת בכוונה

עזב את ביתו למספר ימים על מנת ו העלמת ראייה או להביא לידי עיוות דין בדרך של

  למנוע מעצרו.



 , אביזרים לנשק ותחמושתנשקכלי  ובאיי ,בצוותא חדא, האל הםם, במעשימיהנאש .21

 . בלא רשות עפ"י דין םאות ווהוביל ובלא רשות עפ"י דין, נשא

במטרה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לעיוות  המעש ועש םמינאשהבנוסף  .22

 דין בהעלמת ראיה.

 

 : םמים הנאשמימואשהחיקוק לפיהן הוראות  .ב

 ,לחוק העונשין( 2)ב144 עבירה לפי סעיף -(ייבוא נשק ותחמושתעבירות נשק ) .1

 ."(החוק)להלן: " 1977-התשל"ז

 סיפא ב( רישא+)144עבירה לפי סעיף  -(נשק ותחמושתוהובלת נשיאת עבירות נשק ) .2

 .לחוק

 לחוק. 244סעיף עבירה לפי  -שיבוש מהלכי משפט .3

 

  : עדי התביעה .ג

... 

 עמית גינת, עו"ד

           

 סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז דרום )פלילי(

 
 

  

 2022ביוני  21

 בסיון תשפ"ב ב"כ

 

 3610/22מספר תיק פרקליטות: 

 ן", יחידת מג246433/2022מספר תיק חקירה )פל"א(: 

 

 הודעה לנאשם

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

 .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 

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

 אם יורשע בתיק זה.

 

  


