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 כתב אישום

 ם מואשם בזאת כדלקמן:שהנא

  :  העובדות א. 

אחרים קשר הנאשם  קשר עם  ,למאשימהבמדויק במועד שאינו ידוע  29.12.22ליום  ברעו .1

מב.ג משמעותי כסף סכום לשדוד  ,"(האחרים)להלן: " שזהותם אינה ידועה למאשימה

 ."(התוכניתבאמצעות אקדח )להלן: " "(המתלונן)להלן: "

מגרש מכוניות הגיע הנאשם ל 12:30בסמוך לשעה  29.12.22השוד, ביום לצורך קידום  .2

, והצטייד בכלי רכב מסוג טויטה קורולה חוב אל אסמעי בירושליםברש ""סאלח דיבו

 באקדח.והאחרים הנאשם  ו, הצטיידכן. כמו ("הרכב")להלן:  ***אפורה שמספרו 

נייר דבק שחור  1נאשם  הדביקבמועד שאינו ידוע במדויק למאשימה,  ,היום בהמשך .3

היה לאתר י, ולא ניתן ***על ספרות לוחית הזיהוי כך שמספר הרכב שונה ל  )איזולירבנד(

 את הרכב. 

עם עלאא יאסין הנאשם בדירה בבית צפאפא  נפגשלערך,  13:00בשעה  ,בשעות הצהריים .4

 ,. במהלך הפגישהכונה "אבו עומאר"מהם אחד ש ,מהאחריםשניים "( ועלאא" להלן:)

גבוה, אך  כסףסכום תמורת השוד כבו לצורך ביצוע ברהשתמש מעלאא ל הנאשם ביקש

בית צפאפא, כך שיוכל  שאר באזורלהי מעלאא נאשםהסירב לכך. בהמשך ביקש  עלאא 

 . זאת תמורת תגמול כספי, כמתוכנןיתממש השוד לא יע להם במקרה ולסי
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קיבלו הנאשם והאחרים הודעה מאדם שזהותו אינה ידועה למאשימה  ,14:00בסמוך לשעה  .5

הנאשם והאחרים עלו לרכב . 'האדם עם הכסף הגיע למקום ועליהם לצאת לפעולה'כי 

 ואקדח טעון בתחמושת.  ,סות את פניהם וידיהםכשותם אמצעים לברכש

הצופה לכיוון  6זהרה -כב לחניה הסמוכה לרחוב אברהגיעו הנאשם והאחרים  ,בהמשך .6

כב כשהם בר(, והמתינו "הצומת"רחוב דב יוסף )להלן:  עםזהרה -ארחוב צומת דרכים 

רכב לצומת והמתין ראשון כלי בהמתלונן הגיע לערך  15:17בשעה מוכנים לביצוע השוד. 

 מזור. בר

רצוף כב ונסעו במהירות לצומת, עקפו קו הפרדה בר ריםהנאשם והשניים האח יצאואו אז,  .7

כך שעקפו טור של כלי הרכב שהמתינו לשינוי הרמזור בצומת,  סעו בנתיב הנסיעה הנגדי נ

מהרכב יצאו שניים מהחבורה, כאשר אחד מהשניים . ואת רכב המתלונןוחסמו את הצומת 

לדלת הנהג, והאחר רץ , תוך שהוא מתקדם הרכב ממרחק קצר בראחז באקדח וירה לע

 סכום כסף רב.  המתלונןלגנוב מון דלת הנוסע מקדימה, וזאת במטרה לכיו

שאחז בנשק  אז, עלה המתלונן על אי תנועה עקף את הרכב החוסם ונמלט מהמקום. האחר .8

של כלי התחתון  האחורי בחלקושתי יריות נוספות תוך שהוא פוגע  המתלונן ברירה לע

 . של המתלונן הרכב

, עלאאקשר הנאשם לאז, התעלו השניים לרכב, ונסעו במהירות מהמקום.  לאחר מכן, מיד .9

 על מנת לאוספו. הנאשם וביקש ממנו להגיע לרחוב יהושע יבין שהמתין בקרבת מקום,

לקחת את  עלאאהורה ל הנאשםובמיקום שמסר הנאשם,  עלאאו עם שנפג "אבו עומאר"ו

  "אבו עומאר" לבית צפאפא, ועלאא עשה כן.

באזור עיסוויה. במהלך הפגישה עדכן  ועלאא נפגשו הנאשם 20:00בסמוך לשעה בהמשך,  .10

לזרוק את כרטיס הסים של הורה לו הרכב נתפס על ידי המשטרה וש עלאאאת  נאשםה

 . , ועלאא זרק את כרטיס הסיםהטלפוןמכשיר הטלפון ואת 

הניתן  ברו המתוארים לעיל, ניסו הנאשם והאחרים בצוותא חדא, ליטול ולשאת דבמעשי .11

להיגנב, ללא הסכמת בעליו, במרמה ובלי זכות בתום לב כאשר הם מתכוונים בשעת 

מבעלו שלילת קבע, וזאת כאשר בשעת מעשה או בתכוף אליו  ברהנטילה לשלול את הד

הנגנב או כדי  ברס כדי להשיג את הדביצעו או איימו לבצע מעשה אלימות באדם או בנכ

עליה כשהם מזויינים בנשק או שהיו בחבורה;  בראו להתג ברלמנוע התנגדות לגניבת הד

נשא או הוביל הנאשם בצוותא חדא נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או הובלתו; ירה 

כדי  הנאשם בצוותא חדא מנשק חם שלא כדין באזור מגורים או במקום אחר שיש בירי בו

לסכן חיי אדם או באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם; הרס הנאשם או פגע, בצותא חדא, 

כב או בחלק ממנו; זייף הנאשם או טשטש סימני זיהוי של רכב, או של חלק רכב, ברבמזיד 

יחד עם אחר בכוונה למנוע או  בראו עושה מעשה המקשה על זיהוים; וכן  עשה הנאשם ד

 ו להביא לידי עיוות דין בין בהעלמת ראיות בין בדרך אחרת. להכשיל הליך שיפוטי א
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 :הנאשם םמואש ןת החיקוק לפיהוהורא ב.

  1977 –התשל"ז  ,עונשיןלחוק ה 29 –ו  25בצירוף סעיף   )ב(402עבירה לפי  –  ניסיון שוד .1

 "(.החוק)להלן: "

 לחוק.  29בצירוף סעיף  )ב(144עבירה לפי סעיף  –נשיאת נשק  .2

 לחוק. 29( בצירוף סעיף 2( או )1א)340עבירה לפי סעיף  – חם ירי מנשק .3

 לחוק.  29ה בצירוף סעיף 413עבירה לפי סעיף  – חבלה במזיד .4

 ט לחוק.413עבירה לפי סעיף  – רכב שינוי זהות של רכב או של חלק .5

 לחוק.  29בצירוף סעיף  244עבירה לפי סעיף  – שיבוש מהלכי משפט .6

  עדי התביעה: .ג

 יפעת פנחסי נבו, עו''ד 

 פלילי -סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז ירושלים  

  2023 בינואר 30 – גתשפ" ח' שבטירושלים,  

 585408/22 , פל"א187/23פמ"י 

 הודעה לנאשם

מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד 
 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18המנויים בסעיף 

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[ 15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

. המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל 1982 –התשמ"ב 

 מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.על הנאשם עונש 


