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  טירה  

  2009/0810/עתה במעצר מיום   

  

  כתב אישום

  

  :כללי   

 .ד"ושב העיר טירה ופעיל בתנועת בלת, הנאשם הנו אזרח ישראלי .1

במועדים הרלבנטים בכתב אישום זה נהג הנאשם להתאמן בחדר כושר בקאנטרי  .2

 "). הקאנטרי: "להלן(קלאב בעיר כפר סבא 

בתפקיד ראש , כיהן רב אלוף גבי אשכנזי, במועדים הרלבנטים בכתב אישום זה .3

במסגרת שעות הפנאי ). "ל"הרמטכ: "להלן(המטה הכללי בצבא ההגנה לישראל 

 .  ל להתאמן בחדר הכושר בקאנטרי"נהג הרמטכ
  

  :עובדות  . א

ד למחנה "יצא הנאשם כחלק ממשלחת של תנועת בל, 2008במהלך חודש אוגוסט  .1

").  המחנה: "להלן(שהתקיים בעיר איפראן במרוקו " הנוער הלאומי הערבי"

 . נוןבמחנה השתתפו נציגים ממדינות ערב השונות ובהן לב

או " סלמאן:"להלן(פגש הנאשם את סלמאן חרב , במהלך שהותו במחנה .2

 . אשר היה אחד החברים במשלחת הלבנונית למחנה") המגייס"
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סלמאן הציג את עצמו בפני הנאשם והאחרים כפעיל של ארגון החיזבאללה  .3

והציג להם במחשבו סרטים שהכין ") החיזבאללה"או " הארגון: "להלן(

ידי -במהלך הקרנת אחד מהסרטים על. ה אודות מלחמת לבנון השנייההחיזבאלל

 . ל"ציין הנאשם כי הוא מתאמן באותו חדר כושר עם הרמטכ, סלמאן

לקראת סיום המחנה סיכמו הנאשם וסלמאן כי ימשיכו להיות בקשר באמצעות  .4

 . דף פרטי קשר שהוכן עבור כלל המשתתפים במחנה

ל מסלמאן "קיבל הנאשם הודעת דוא, ובו לארץלאחר ש, כחודש ימים לערך .5

ל ובאמצעות "ומכאן ואילך התכתב איתו בהזדמנויות שונות באמצעות הדוא

 ").התכתובות: "להלן" (פייסבוק"אתר 

ל והזמינו על "ביקש סלמאן להיפגש עם הנאשם בחו, בהמשך לתכתובות אלו .6

 הוא יוצא לביקור הנאשם סיפר לסלמאן כי. לפי בחירת הנאשם, חשבונו לטיול

לצורך תיאום המפגש ביניהם נתן . משפחתי בפולין וקבע להיפגש עימו שם

 .    הנאשם לסלמאן את מספר הטלפון הנייד של אחיו בפולין

הודיע סלמאן לנאשם כי לא יוכל , יום או יומיים עובר למועד נסיעת הנאשם .7

ח במקומו לפגישה את לפגוש אותו בפולין שכן לא הצליח להוציא ויזה והוא שול

 ").  המפעיל"או " סאמי: "להלן(אחיו סאמי 

. בפולין' יצא הנאשם עם הוריו לביקור אצל אחיו בעיר ווג, 23.12.2008בתאריך  .8

סמוך אחר הגעת הנאשם לפולין יצר סאמי קשר עימו באמצעות הטלפון הנייד 

פגש למחרת קבעו הנאשם וסאמי להי, לאחר דין ודברים. וביקש לפגוש בנאשם

כאשר הגיע הנאשם לבית . ברחוב פטרוקובסקה בסמוך לבית המרקחת

 . התקשר אליו סאמי והדריך אותו להגיע לנקודת מפגש בפארק סמוך, המרקחת

במהלך הפגישה הציג עצמו סאמי כפעיל חיזבאללה וביקש מהנאשם לעזור  .9

ואישים בסיסי צבא , אתרים, לארגון באיסוף ומסירת מידע אודות מקומות

 .הנאשם הסכים. חשובים בישראל

עוד במהלך הפגישה שאל סאמי את הנאשם אודות המידע שברשותו לגבי  .10

 :בהתייחס לנקודות הבאות, ל"הרמטכ

, דרכי גישה, לרבות המתקנים השונים בו ומאפייניהם, מיקום הקאנטרי  .א

מיקום , סדרי האבטחה, סדרי כניסת אורחים, סדרי כניסת מנויים

 .בטחים ואופן חימושםהמא

מספר , דרך הגעתו לקאנטרי, ל במקום"סדרי האבטחה של הרמטכ  .ב

ל בזמן האימון "מיקומם ביחס לרמטכ, אופן חימושם, המאבטחים

 .ל"ולבוש הרמטכ
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, הנאשם השיב בפרטי פרטים לגבי כל השאלות אותן נשאל בפגישה עם סאמי .11

 .ת בבית המרקחתובסיומה קבעו השניים להיפגש פעם נוספת למחר

הגיע הנאשם לבית המרקחת וסאמי הוליך אותו לנקודת מפגש בבית , למחרת .12

ל מבצעי שהוכנה "במהלך הפגישה נתן סאמי לנאשם כתובת דוא. קפה סמוך

על מנת , תוכנת הצפנהעבורו מבעוד מועד לרבות סיסמא וכן תקליטור ובו 

 . נאשם לישראלעם שובו של ה, שהשניים יוכלו להתכתב באופן חשאי

במהלך הפגישה אף הדריך סאמי באמצעות המחשב הנייד שלו את הנאשם לגבי  .13

סאמי העביר לנאשם כסף . הפעלתה והשימוש בה, אופן התקנת תוכנת ההצפנה

בין היתר במטרה שיקנה תקליטורים נוספים תמימים על מנת להסוות את 

 . התקליטור שבו תוכנת ההצפנה

ל " את הנאשם האם הוא מכיר אנשים אחרים שלומדים בחובהמשך שאל סאמי .14

הנאשם מסר לסאמי שמות . יסכימו לעזור לחיזבאללה, אשר במידה ויפנו אליהם

 . ל"ופרטים אישיים של חבריו אשר לומדים בחו

יאסוף מידע נוסף , ביקש סאמי מהנאשם כי עם שובו לארץ, בסיום הפגישה .15

הנאשם הסכים וסיכם עם סאמי כי . ל במקום"אודות  הקאנטרי וביקורי הרמטכ

 .   ל עם שובו לישראל"יהיו בקשר באמצעות הדוא

פנה סלמאן לנאשם במספר , 5.01.2009ביום  לאחר שובו של הנאשם לארץ .16

כאשר הנאשם , הזדמנויות והתקיימה בינהם תקשורת בכתב באמצעות המחשב

 התקשר סאמי לטלפון 28.06.2009בתאריך . נמנע מלהשיב לחלק מהתכתובות

הנייד של הנאשם ובשיחה זו אותה ניהלו בינהם בקודים חזר הנאשם והביע 

 .  הסכמתו בהתאם לעקרונות ההפעלה אשר גובשו בפגישותיהם בפולין

קיים , קשר הנאשם קשר למסירת ידיעות לתועלת האויב, במעשיו האמורים לעיל .17

 .עה העלולה להיות לתועלת האויבביודעין מגע עם סוכן חוץ ומסר ביודעין ידי

  

  :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן   .ב

, לחוק העונשין) אמצע (111 עבירה לפי סעיף - מסירת ידיעה לתועלת האויב .1

 ").החוק: "להלן (1977-ז"התשל

 . לחוק) א (114 עבירה לפי סעיף –מגע עם סוכן חוץ  .2

 .לחוק) 1)(א(499 עבירה לפי סעיף –קשר לפשע  .3
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  :עדי התביעה  .ג

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ק סער שפירא"רפ .1

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ק אלון שהרבני"רפ .2

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, מ ערן פילו"רס .3

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, מ אלון דקל"רס .4

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, מ אביחי רון"רס .5

 . משטרת ישראל, 433להב , ק קובי פורלייטר"רפ .6

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, פקד אמיר דגוני .7

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ר ארז גלעד"רס .8

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ר גלעד זרקה"רס .9

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ר אלדד אלוני"רס .10

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ר ניר סילאן"רס .11

 . מ"יוזמן באמצעות פמ, "אהוד"המכונה  .12

 . מ"יוזמן באמצעות פמ, "מיקי"המכונה  .13

 . מ"יוזמן באמצעות פמ, "שאול"המכונה  .14

 . מ"יוזמן באמצעות פמ, "יוסף מירושלים"המכונה  .15

 .19306מיקוד , כפר כנא, 039523725. ז.ת, לילא טאהא .16

 .טירה, 301688768. ז.ת, לווא מנצור .17

 .24963מיקוד , קביל,  021661764. ז.ת, מועתסם עיאשי .18

 .נצרת, 116/3שיכון אלראם , 036533016. ז.ת, עאוני בנא .19

 .44915מיקוד , טירה, 302563168. ז.ת, סאלח בשארה .20

 . 44915מיקוד , טירה, 201270758. ז.ת, נימר סולטאני .21

 . מ" יזומן באמצעות פמ- ל הקאנטרי  "מנכ, אדיר שמיר .22

 .מ"בענציג חברת פרטנר  .23

  .משטרת ישראל, ל"יאחב, אחראי רישום מוצגים .24
  

  .רשימת עדי התביעה אינה סופית

  

  



 

 

5

  

  ט"באלול תשס' יא  אביב-תל

  2009 באוגוסט 31     

  

                  

  ד''עו, קלר עודד יונתן  

   המרכז עוזר ראשי לפרקליטת מחוז  

  

  

  484400 .ק.י.ע, ל"יחב-ק" אח30088/09-2, 3983/09/חב מ"פמ

  

  

  הודעות לנאשם

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

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

  

] נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי ) א('א15המשפט בהתאם להוראת סעיף - הודעה לבית

כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל ,  המאשימה מודיעה בזאת1982 –ב "התשמ

  . אם יורשע בתיק זה, על הנאשם עונש מאסר בפועל

  

_________, יחידת משטרה______,  בבית משפט ' _____ש מס" בקשורלכתב אישום זה 

 ).ובפרט צו עיכוב יציאה מן הארץ, אן יצוינו תנאיי השחרור בערובהכ ( במסגרתו נקבע כי 
  

  


