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 כתב אישום

 ם מואשם בזאת כדלקמן:שהנא

  :  העובדות א. 

)להלן:  מוחמד מיזערוקשר  ,למאשימהבמדויק במועד שאינו ידוע  29.12.22עובר ליום  .1

לשדוד  ,"(האחרים)להלן: " שזהותם אינה ידועה למאשימהאחרים קשר עם  "(מיזערו"

לצורך  ."(התוכניתבאמצעות אקדח )להלן: " "(המתלונן)להלן: " מב.גמשמעותי כסף סכום 

על ה בששוברכב שלוחית הזיהוי ו באקדחהצטייד מזערו יחד עם האחרים השוד, קידום 

  ידו. 

במועד שאינו ידוע במדויק  ,12:00בסמוך לשעה  29.12.22ביום לשם קידום תכנית השוד,  .2

 נפגש, 13:00 בסמוך לשעהביקש מיזערו מהנאשם להגיע לדירה בבית צפאפא. למאשימה, 

. כונה "אבו עומאר"מהם אחד ש ,מהאחריםשניים ו מיזערועם הנאשם בדירה בבית צפאפא 

סכום תמורת השוד ברכבו לצורך ביצוע השתמש ל מיזערו מהנאשם ביקש ,במהלך הפגישה

 סירב לכך. גבוה, אך הנאשם כסף

יע להם לסיבית צפאפא, כך שיוכל  שאר באזורהיהסכים הנאשם לבקשת מיזערו  ל, בהמשך .3

 . וזאת תמורת תגמול כספי כמתוכנןיתממש השוד לא במקרה ו

והאחרים הודעה מאדם שזהותו אינה ידועה למאשימה  מיזערוקיבלו  ,14:00בסמוך לשעה  .4

הנאשם עזב את המקום בכלי . 'האדם עם הכסף הגיע למקום ועליהם לצאת לפעולה'כי 
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 מיזערורכבו והמתין כאמור בקרבת מקום למקרה בו יתבקש לסייע למיזערו והאחרים. 

סות את פניהם כאמצעים לאקדח טעון בתחמושת ווהאחרים עלו לרכב כשברשותם 

 . וידיהם

זהרה -ארחוב והאחרים ברכב לצומת דרכים  זערוי, הגיעו מ15:17סמוך לשעה ב ,בהמשך .5

מהרכב יצאו . ואת רכב המתלונן(, חסמו את הצומת "הצומת"רחוב דב יוסף )להלן:  עם

, תוך שניים מהחבורה, כאשר אחד מהשניים אחז באקדח וירה לעבר הרכב ממרחק קצר

לגנוב ון דלת הנוסע מקדימה, וזאת במטרה שהוא מתקדם לדלת הנהג, והאחר רץ לכיו

 סכום כסף רב.  המתלונןמ

שאחז בנשק  על אי תנועה עקף את הרכב החוסם ונמלט מהמקום. האחר אז, עלה המתלונן .6

של כלי התחתון  האחורי בחלקושתי יריות נוספות תוך שהוא פוגע  ירה לעבר המתלונן

 . של המתלונן הרכב

, קשר מיזערו לנאשםאז, התעלו השניים לרכב, ונסעו במהירות מהמקום.  מיד לאחר מכן, .7

הנאשם הגיע על מנת לאוספו.  מנו להגיע לרחוב יהושע יביןוביקש מ שהמתין בקרבת מקום,

 , ופגש את מיזערו ו"אבו עומאר" שהחליף את חולצתו לחולצה לבנה.למקום המפגש

במהלך מיזערו הורה לנאשם להסיע את "אבו עומאר" לבית צפאפא והנאשם עשה כן.  .8

 . ₪ 1,450,000הנסיעה נודע לנאשם כי השוד לא צלח וכי הם הפסידו סכום כסף של 

באזור עיסוויה. במהלך הפגישה עדכן מיזערו ו נפגשו הנאשם 20:00בסמוך לשעה בהמשך,  .9

לזרוק את כרטיס הסים של הורה לו הרכב נתפס על ידי המשטרה וש מיזערו את הנאשם

והעביר את הטלפון הנייד  זרק את כרטיס הסיםהנאשם , הטלפוןמכשיר הטלפון ואת 

 . לשימוש אדם אחר

למנוע את  ;עשה הנאשם מעשה כדי לאפשר את ביצוע המעשהו המתוארים לעיל, שיבמע .10

שוד כשהם  תפיסת המבצע או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית עבירת

וכן עשה הנאשם דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות  בחבורה;

 דין בין בהעלמת ראיות בין בדרך אחרת. 

 

 :הנאשם םמואש ןת החיקוק לפיהוהורא ב.

התשל"ז  ,עונשיןלחוק ה 25 -ו  32, 31בצירוף סעיפים  )ב(402עבירה לפי  –  ניסיון שודסיוע ל .1

 "(.החוק)להלן: "  1977 –

 לחוק.  29בצירוף סעיף  244עבירה לפי סעיף  – שיבוש מהלכי משפט .2

 עדי התביעה: .ג

 יפעת פנחסי נבו, עו''ד                                                   
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 פלילי -סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז ירושלים  

  2023 בינואר 30 – גתשפ" ח' שבטירושלים,  

 585408/22 , פל"א187/23פמ"י 

 לנאשםהודעה 

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

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

זאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל . המאשימה מודיעה ב1982 –התשמ"ב 

 על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.


