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   א י ש ו ם -כ ת ב  

    : העובדות  . א

  . ל"הנאשם הנו דוקטור לפסיכיאטריה ורב סרן במילואים במערך הרפואה של צה  .1

במסגרת שירותו במילואים נחשף הנאשם לחומר מסווג הכולל בין היתר תכניות   .2

אופן מתן , אופן פרישת כוחות הרפואה ומרכזי השליטה,  של חיל הרפואהחירום 

תכניות פינוי אזרחים במתקפת , שרותי בריאות נפש לפיקוד העורף בזמן מלחמה

  .טילים והערכות מודיעיניות ומבצעיות שונות

גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה ,  או בסמוך לכך2007במהלך חודש אפריל   .3

רמציה שברשותו לגורמים עוינים למדינת ישראל וזאת עבור להעביר את האינפו

 או בסמוך לכך קשר באמצעות 17.4.07יצר ביום , לצורך כך. תמורה כספית

    .עם משרד החוץ של איראן שהנה מדינת אויב) אי מייל(הדואר האלקטרוני 

. הנאשם הציג עצמו באי מייל כאזרח וקצין ישראלי המעורה היטב בנעשה בארץ  .4

נאשם ציין כי הנו בעל קשרים ענפים עם אנשים וחברות ישראליות לרבות ה

כאלה בעלות סיווג והביע רצונו לשיתוף פעולה תוך שהוא מציין כי יהיה מוכן 

נענה הנאשם על ידי , מספר ימים בהמשך למתואר לעיל. לספק פרטים נוספים

  . הגורמים אליהם פנה

  



שלח הנאשם פקס מביתו שבגבעתיים , לכך או בסמוך 2007במהלך חודש אוגוסט   .5

בפקס  . אל הקונסוליה האיראנית בלונדון וכן אל הקונסוליה האיראנית בתורכיה

לאחר משלוח הפקס הנאשם קרע את . הנאשם הביע את רצונו לשיתוף פעולה, זה

הפקס וקידד את מספרי הטלפון של הקונסוליות בזיכרון המכשיר הסלולרי 

, משלא נענה על ידי האיראנים.  להקשות את גילוי מעשיושברשותו וזאת על מנת

 או 2007הנאשם חזר על מעשיו כאמור בסעיף זה גם במהלך חודש אוקטובר 

  .בסמוך לכך

מייל - באמצעות אי3.11.07בהמשך למתואר לעיל פנה הנאשם ביום   .6

אזהר שברצועת עזה מתוך מחשבה כי זו נשלטת על ידי גורמי -לאוניברסיטת אל

להצטרף "במייל זה הנאשם הציג עצמו כאזרח ישראלי והביע רצונו . אסחמ

הנאשם עשה כן במטרה שפנייה זו תהווה פתח לשיתוף פעולה עתידי ". למאבק

  . בינו ובין גורמים בארגון החמאס שהנו ארגון טרור

פנה הנאשם במייל אנונימי לשירות הביון ,  או בסמוך לכך2007במחצית שנת   .7

הנאשם ביקש לברר מהן דרכי הגיוס לארגון והביע את רצונו . FSB -ה, הרוסי

  .  לחבור לשורותיו

במעשיו האמורים לעיל ניסה הנאשם לרגל ריגול חמור עבור מדינת אויב וארגון   .8

  .הליכי משפט קיים מגע עם סוכן חוץ ושיבש, טרור

  

 :הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם  .ב

  . 1977ז " לחוק העונשין התשל92 + 113ה לפי סעיף  עביר–ניסיון ריגול  חמור  .1

  . ל"לחוק הנ) ב)+(א(114  עבירה לפי סעיף - מגע עם סוכן חוץ   .2

  . ל" לחוק הנ244 עבירה לפי סעיף –שיבוש הליכי משפט   .3

  

  

  

  ד"עו, דניאל בן טולילה  

   פלילי-סגן בכיר לפרקליטת מחוז תל אביב   
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