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 מוחמד, בן חאלד חסונה .1 : הנאשמים

 ...ת.ז  2003.יליד                                         

 לוד...רח'                                          

 [06.09.22במעצר מיום ]   

 

 אדהם, בן רלי אבו קשק  .2

  ...ת.ז  2003יליד                                          

 , לוד ...רח'                                          

 [11.09.22במעצר מיום ]   

 

 

 כתב אישום

  בלבד[ 2]נאשם  ראשוןאישום 

   [:לודת.  ,407882/22ואלה העובדות ]פל"א  .א

בידו השמאלית סכין  2הנאשם בסמוך לכך, בראשון לציון, החזיק  או 00:45בשעה  04.09.22ביום  .1

  ואלה נשלפת והתהלך עימן ברחוב. 

 במעשיו המתוארים לעיל החזיק הנאשם סכין מחוץ לביתו שלא למטרה כשרה. .2

 

 :2 מואשם הנאשםהוראת החיקוק לפיהן  .ב

  בחוק. )א( 186לפי סעיף  עבירה –החזקת סכין שלא כדין 
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  [2-1]נאשמים ני אישום ש

   , ת. לוד[:407882/22ואלה העובדות ]פל"א  .א

במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, במהלך לפנות בוקר,  01:19, עובר לשעה 04.09.22בתאריך  .1

השוד )להלן: "של נהג מונית קשרו הנאשמים קשר, לבצע שוד מזוין בילוי משותף בראשון לציון, 

בסכין "(. במסגרת הקשר ועל מנת להוציא אל הפועל את השוד המזוין הצטיידו הנאשמים המזוין

, ובאלה נשלפת, שהייתה בחזקתו "(הסכין)להלן:" 2שהייתה בחזקתו של הנאשם  ,בעלת להב גדול

 "(. האלה)להלן: "1של הנאשם 

לפנות בוקר  01:19בשעה  04.09.22ביום במסגרת הקשר ועל מנת להוציא אל הפועל את השוד המזוין,  .2

את  מנת שתסיע , וזאת על "...באמצעות אפליקציית "מונית  1או בסמוך לכך, הזמין הנאשם 

 "(.  ההזמנה)להלן: " , אז יבצעו את השוד המזוין לעיר לודהנאשמים 

הנאשמים נכנסו  לראשון לציון. "( המתלונן)להלן: " א.אנהג המונית בעקבות ההזמנה, הגיע בהמשך ו .3

למושב האחורי במונית, וסיכמו עם המתלונן כי יסיעם ללוד, ובהמשך לאחר מכן, יסיעם חזרה לת"א 

 ₪.  200בעלות כוללת של 

 1כי תושמע מוסיקה במהלך הנסיעה, עבר הנאשם  הנאשמיםהנסיעה ללוד, ולאור בקשת במהלך  .4

נותר לשבת בחלקה האחורי של המונית.  2לשבת במושב הקדמי במונית שליד הנהג, ואילו הנאשם 

 אז, המשיך המתלונן בנסיעה לעיר לוד. 

 2ם אז, הוציא נאש ...המתלונן עד לחנייה הסמוכה לרחוב  את 1עם הגיעם לעיר לוד, הכווין הנאשם  .5

 ", תן כסף אחרת יהיו בעיותוהורה לו " עליו איים באמצעותההניפה אל עבר המתלונן, את הסכין, 

את האלה, פתחה ואיים באמצעותה על  1, הוציא הנאשם 2הנאשם  במקביל למעשיו שלאותה עת, ו

  ". אם לא תיתן לי את הכסף, אני אשפוך אותך פההמתלונן באומרו: "

 ענה כי הוא שומר שבת ורק עתה החל לעבודומאוים ממעשי הנאשמים, חש מפוחד אשר המתלונן 

 ₪.  800-סכום כסף של כמהמונית  1נטל הנאשם אז, הם מתנהגים כך.  מדועושאלם 

נוסף ניגש לדלת המתלונן, פתחה ותר אחר כסף מזומן  2הנאשמים מהמונית, נאשם  יצאובשלב זה,  .6

החל להכות באמצעות האלה על מכסה המנוע  1ם ואילו הנאש בחלקה הפנימי של דלת המתלונן,

 1הורה לנאשם  2נאשם . "תן כסף, תן כסףוצעק לעבר המתלונן: ", ובשמשה הקדמית של המונית

 . ונפצההכה בשנית בשמשה הקדמית התעלם,  1אשם שלא לעשות כן, אך נ

בשלב זה, כאשר הנאשמים היו מחוץ למונית, סגר המתלונן את דלתות המונית, נעלן, ונס מהמקום  .7

 נמלטו מהמקום. והנאשמים כשהוא נוסע לאחור, 

 ₪  800-סך של כבצוותא חדא, ו גנבקשרו הנאשמים קשר לביצוע שוד, והמתוארים לעיל במעשיהם  .8

מעשה אלימות במתלונן, והיו מזויינים בסכין  איימו לבצע, וממונית המתלונן ובשעת המעשה ואחרי

 ובאלה שיש בהם כדי לסכן או לפגוע במתלונן. 
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 במזיד ושלא כדין בשמשה הקדמית של המונית.  1המתוארים לעיל, פגע הנאשם במעשיו  .9

 

 :םמיהנאשמואשם הוראות החיקוק לפיהן   .ב

-( בחוק העונשין, התשל"ז1)א()499עבירה לפי סעיף  -קשר לפשע )כאשר הפשע הינו עבירת השוד( .1

 "(. החוק)להלן: " 1977

 בחוק.  29יחד עם סעיף  )ב(402 עבירה לפי סעיף – שוד מזוין .2

 בלבד[.  1]נאשם חוק. ב 452עבירה לפי סעיף  –היזק בזדון .3

 

 בלבד[:  2]נאשם  לישישאישום 

   ,  ת. לוד[:407882/22ואלה העובדות ]פל"א  .א

-13103-07במסגרת ת"פ  2נגד הנאשם  הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום 07.07.22ביום  .1

22 . 

-13079, במסגרת מ"ת עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו בקשה למעצר 2בבד הוגשה נגד הנאשם  בד

 "(. הליך המעצר)להלן: " 07-22

, בתנאים מגבילים, בין 2שם , במסגרת דיון שהתקיים בהליך המעצר, שוחרר הנא07.07.22בתאריך  .2

 ברמלה, בפיקוח לסירוגין של סברין אבו קשק והדיר אלמרבוע ...היתר, בתנאי מעצר בית מלא, ברחוב 

 "(. מעצר הבית)להלן: "

את תנאי מעצר הבית,  2מועדים שונים, הפר הנאשם  19-, ב04.09.22ועד ליום  01.08.22בין התאריכים  .3

 בכך שלא שהה במקום מעצר הבית והכל בהתאם לפירוט הבא: 

בתל אביב, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  18:25, בשעה 01.08.22בתאריך  .א

 במעצר הבית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  00:05, בשעה 06.08.22בתאריך  .ב

 במעצר הבית. 

בת"א, במקום לשהות במעצר  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  21:52בשעה  07.08.22בתאריך  .ג

 בית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  23:17בשעה  10.08.22בתאריך  .ד

 מעצר הבית. ב

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  19:59בשעה  12.08.22בתאריך  .ה

 במעצר הבית. 
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במטה בנימין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  01:56בשעה  13.08.22בתאריך  .ו

 במעצר הבית. 

יעין, במקום לשהות בחבל מוד 2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  00:52בשעה  14.08.22בתאריך  .ז

 במקום מעצר הבית. 

בדרום השרון, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  20:59בשעה  16.08.22בתאריך  .ח

 במקום מעצר הבית. 

בכפר דניאל, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  18:32בשעה  22.08.22בתאריך  .ט

 במקום מעצר הבית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2בסמוך לכך, שהה הנאשם  או 14:16בשעה  23.08.22בתאריך  .י

 במקום מעצר הבית. 

בראשון לציון, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  02:19בשעה  24.08.22בתאריך  .יא

 במקום מעצר הבית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  14:43בשעה  25.08.22בתאריך  .יב

 בית. במקום מעצר ה

בכפר דניאל, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  18:08בשעה  27.08.22בתאריך  .יג

 במקום מעצר הבית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  01:19בשעה  29.08.22בתאריך  .יד

 במקום מעצר הבית. 

מודיעין, במקום לשהות בחבל  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  14:09בשעה  31.08.22בתאריך  .טו

 במקום מעצר הבית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  08:07בשעה  01.09.22בתאריך  .טז

 במקום מעצר הבית. 

בחבל מודיעין, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  19:36בשעה  02.09.22בתאריך  .יז

 במקום מעצר הבית. 

בראשון לציון, במקום לשהות  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  22:21בשעה  03.09.22בתאריך  .יח

 במקום מעצר הבית. 

בסמוך למקווה ישראל, במקום  2או בסמוך לכך, שהה הנאשם  03:09בשעה  04.09.22בתאריך  .יט

 לשהות במקום מעצר הבית. 
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מאת מועדים שונים, הוראה חוקית, שניתנה כשורה  19-, ב2לעיל הפר הנאשם  המתואריםבמעשיו  .4

 בית המשפט. 

 

 :2 מואשם הנאשםהוראת החיקוק לפיה  .ב

 עבירות[.  19]"( החוק)להלן: " 1977-בחוק העונשין, התשל"ז)א(  287 עבירה לפי סעיף  - הפרת הוראה חוקית 

 

  עדי התביעה: .ג

... 

 עו"ד גבי פאר,                                                                                                   ....

 מרכז  בפרקליטות מחוז א' סגן בכיר                                

 2022ספטמבר  20  ; "ד אלול תשפ"בכ  ,יפו-תל אביב

 407882/22פל"א  מספר תיק חקירה )פל"א(: ;  5225/22 פרקליטות:  תיקמספר 
 

 םמיהודעה לנאש

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

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

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

 מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 


