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הנאשם

כתב אישום
הנאשם הנ"ל מואשם בזאת בעבירות הבאות:
פרט אישום ראשון
מהות העבירה :מגע עם סוכן חוץ ,לפי סעיף  114לחוק העונשין,תשל"ז – .1977
פרטי העבירה :הנאשם הנ"ל ,בהיותו חייל בצה"ל  ,מתחילת שנת  2002ועד יולי  , 2002או בסמוך
לכך ,קיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ,דהיינו,בעשרות הזדמנויות שונות שוחח ממכשירי
טלפון שונים עם אזרח לבנוני,כמיל נהרא ,המכונה  ,אבו סעיד  ,הפועל בלבנון מטעם

ארגון ה"חזבאללה".
פרט אישום שני
מהות העבירה :ריגול חמור  ,לפי סעיף ) 113ג( לחוק העונשין  ,תשל"ז – .1977
פרטי העבירה :הנאשם הנ"ל  ,בהיותו חייל בצה"ל  ,בתקופה המפורטת בפרט האישום הראשון  ,אסף
ידיעות כשאינו מוסמך לכך דהיינו  ,לבקשתו של כמיל נהרא  ,המכונה "אבו סעיד" ,
הפועל בלבנון מטעם ארגון ה"חזבאללה"  ,עסק באיסוף ידיעות סודיות אודות תנועותיו
של אלוף פיקוד צפון דאז  ,האלוף גבי אשכנזי והאבטחה עליו  ,עמדות טנקים בפיקוד
הצפון  ,תנועת טנקים בפיקוד הצפון  ,אזור "חוות שבעא"  ,ומידע אודות מטוסי חיל
האויר.
פרט אישום שלישי
מהות העבירה :בגידה  ,לפי סעיף  (8) 43לחוק השיפוט הצבאי  ,תשט"ו – .1955
פרטי העבירה :הנאשם הנ"ל  ,בהיותו חייל בצה"ל  ,בתקופה המפורטת בפרט האישום הראשון  ,מתוך
כוונה לעזור לאויב  ,עשה מעשה העלול לעזור לאויב  ,או לסכן פעולה צבאית נגד
האויב  ,בכך  ,שלבקשתו של כמיל נהרא המכונה "אבו סעיד"  ,הפועל בלבנון מטעם
ארגון ה,חזבאללה"  ,העביר אליו ללבנון  ,באמצעות ג'מאל רחאל בשלוש הזדמנויות
שונות  ,ידיעות סודיות אודות תנועותיו של אלוף פיקוד הצפון דאז  ,האלוף גבי אשכנזי
והאבטחה שסביבו  ,תנועות טנקים של צה"ל בפיקוד הצפון  ,עמדות נקים בפיקוד הצפון
וידיעות צבאיות סודיות נוספות באשר לכוחות צה"ל ותנועותיהם באזור פיקוד הצפון.
פרט אישום רביעי
מהות העבירה :יבוא ומסחר בסם מסוכן  ,לפי סעיף  13לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[  ,תשל"ג
– .1973
פרטי העבירה :הנאשם הנ"ל  ,בהיותו חייל בצה"ל  ,ביום  , 12/9/02או בסמוך לכך  ,ייבא וסחר בסם
מסוכן מבלי שקיבל לכך היתר כדין  ,דהיינו  ,בעקבות סיכום מוקדם עם אזרח לבנוני
המכונה "אבו עלי , ,נשלחו על ידי הנאשם ועל ידי שותפו מחמד רחאל אבו אל עז  ,שני
בלדרים  ,ג'מאל רחאל ותאמר אלהייב  ,אל נקודת מפגש בגבול ישראל לבנון  .ג'מאל
ותאמר יצאו אל אותה נקודה וקיבלו מ"אבו עלי" עבור הנאשם  6.929ק"ג סם מסוכן
מסוג הירואין ו –  8.966ק"ג סם מסוכן מסוג חשיש  .שהועברו לישראל מעבר לגדר
הגבול .תמורת סמים אלה הועבר על ידי ג'מאל ל"אבו עלי ,תשלום בדולרים שסכומן
אינו ידוע לתביעה .סכום זה ניתן לג'מאל על ידי הנאשם על מנת שיעבירו אל מעבר לגדר
הגבול ל"אבו עלי ,כתשלום עבור משלוח הסמים  .ג'מאל ותאמר יצאו לכיוון בית זרזיר
על מנת למסור את הסמים לנאשם ולשותפו  ,ובדרכם נעצרו על ידי כוחות הביטחון.
פרט אישום חמישי
מהות העבירה :יבוא ומסחר בסם מסוכן  ,לפי סעיף  13לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[  ,תשל"ג
– .1973

פרטי העבירה :הנאשם הנ"ל  ,בהיותו חייל בצה"ל  ,בתקופה המפורטת בפרט האישום הראשון  ,ייבא
וסחר בסם מסוכן מבלי שקיבל לכך היתר כדין  ,דהיינו  ,בשלוש הזדמנויות שונות  ,אשר
מועדיהן המדוייקים אינם ידועים לתביעה  ,בעקבות סיכום מוקדם עם אזרח לבנוני ,
כמיל נהרא  ,המכונה "אבו סעיד"  ,נשלח על ידי הנאשם ועל ידי שותפו מחמד רחאל
אבו אל עז  ,הבלדר ג'מאל רחאל  ,אל נקודת מפגש בגבול ישראל – לבנון  .ג'מאל יצא
אל נקודת המפגש  ,ובשלוש הזדמנויות שונות קיבל סם מסוכן מסוג חשיש בכמויות של
 1ק"ג  4 ,ק"ג ו –  25ק"ג  ,שהועברו לישראל מעבר לגדר הגבול ומשם הועברו על ידי
ג'מאל ונמסרו לנאשם ולשותפו  .תמורת סמים אלה הועברו על ידי ג'מאל ל"אבו סעיד"
תשלומים בדולרים שסכומם אינו ידוע לתביעה )וכן ניירות ובהם ידיעות צבאיות סודיות
שנאספו על ידי הנאשם  ,כאמור בפרטי האישום לעיל( .סכומים אלה של דולרים וכן
הידיעות ניתנו לג'מאל על ידי הנאשם על מנת שיעבירם אל מעבר לגדר הגבול ל"אבו
סעיד ,כתמורה עבור משלוחי הסמים.
פרט אישום שישי
מהות העבירה :יבוא ומסחר בסם מסוכן  ,לפי סעיף  13לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[  ,תשל"ג
– .1973
פרטי העבירה :הנאשם הנ"ל  ,בהיותו חייל בצה"ל  ,בתקופה המפורטת בפרט האישום הראשון  ,ייבא
וסחר בסם מסוכן מבלי שקיבל לכך היתר כדין  ,דהיינו  ,בהזדמנויות רבות  ,שמספרן
המדוייק ומועדיהן המדוייקים אינם ידועים לתביעה  ,ואינם המועדים הנזכרים בפרטי
האישום הרביעי והחמישי לעיל  ,בעקבות סיכום מוקדם עם אזרח לבנוני כמיל נהרא ,
המכונה "אבו סעיד"  ,נשלח על ידי הנאשם ועל ידי שותפו  ,מחמד רחאל אבו אל עז ,
הבלדר  ,ג'מאל רחאל  ,אל נקודת מפגש בגבול ישראל – לבנון  .ג'מאל יצא אל נקודת
המפגש  ,ובהזדמנויות השונות קיבל סם מסוכן מסוג חשיש בכמויות שונות ובלתי ידועות
לתביעה  ,שסכומן הכולל הסתכם במאות ק"ג  ,שהועברו לישראל מעבר לגדר הגבול
ומשם הועברו על ידי ג'מאל ונמסרו לידי הנאשם ושותפו  .תמורת סמים אלה הועברו על
ידי ג'מאל ל"אבו סעיד ,תשלומים בדולרים שסכומם אינו ידוע לתביעה )וכן ניירות ובהם
ידיעות צבאיות סודיות שנאספו על ידי הנאשם כאמור בפרטי האישום לעיל(  .סכומים
אלה של דולרים וכן הידיעות ניתנו לג'מאל על ידי הנאשם על מנת שיעבירם אל מעבר
לגדר הגבול ל"אבו סעיד ,בתמורה עבור משלוחי הסמים.
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