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 כתב אישום
 הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :

 

   : העובדות .א

   .במשטרת ישראלהתגייס הנאשם לשירות צבאי במשמר הגבול , 19/08/20ביום  .1

אקדח מסוג רכש הנאשם, ללא היתר בדין, , במדויק למאשימהבמועד שאינו ידוע  .2

, מאדם שזהותו אינה "(האקדח)להלן: " x77384zשמספרו  (pietro beretta) ברטה

 . ₪ 45,000ידועה למאשימה, תמורת 

שמספרו  M16רובה סער מסוג נשא הנאשם , משמר הגבולב במסגרת שירותו הצבאי .3

  "(. הרובה)להלן: " 5091032

נטל ,  19/08/20-26/11/21בין התאריכים במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה,  .4

המתאימים תחמושת עשרות כדורי  ,מהבסיס בו שירת ,הסכמהללא  ,הנאשםונשא 

 . בכוונה לשלול אותם שלילת קבע ,רובהלשימוש ב

 14ירה הנאשם , סמוך למקום מגוריו בנחל ציפורי, 01:35סמוך לשעה , 27/11/21 ביום .5

 . ברובהכדורים  28-באקדח וכדורים 

)להלן: ...שמספרו קורולה  נהג הנאשם ברכב מסוג טויוטהלאחר הירי, סמוך  .6

 , ללא רישיון רכב תקף וללא תעודת ביטוח.יםמשקאות משכר לאחר ששתה"(, הרכב"



2 

 

מחסניות ריקות מחוברות לבית האקדח והרובה כשברכב, נשא והוביל הנאשם את 

 .  בשני הנשקים )'בהכנס'( המחסנית

 בלא רשות ותחמושתנשק הנאשם נשא והוביל  ,החזיקכש, רבמעשיו המתוארים לעיל,  .7

ירה מנשק חם שלא כדין במקום שיש בירי  ;לנשיאתו או להובלתועל פי דין להחזקתו, 

השפעת משקה משכר,  בהיותו תחתנהג ברכב ; תחמושתגנב ; בו כדי לסכן חיי אדם

 ביטוח. פוליסתללא רישיון רכב תקף וללא 

 

 : מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

)להלן:  1977-העונשין תשל"ז לחוקרישא  )ב(144עבירה לפי סעיף  - הובלת נשקות נשיא .1

 ."(החוק"

   .לחוק רישא)א( 144עבירה לפי סעיף  -נשק החזקת ו תרכיש .2

   .סיפא לחוק)א( 144עבירה לפי סעיף  -נשק )תחמושת( החזקת  .3

  לחוק. ( 1א)ב()340עבירה לפי סעיף   -ירי מנשק חם  .4

 . לחוק 384עבירה לפי סעיף  -גניבה  .5

  .1961-תשכ"א התעבורה( לתקנות 2)26עבירה לפי סעיף  - אלכוהולתחת השפעת נהיגה  .6

 . 1961-לפקודת התעבורה תשכ"א 2 עבירה לפי סעיף - נהיגה ללא רישיון רכב תקף .7

)א( לפקודת ביטוח רכב 2עבירה לפי סעיף  –שימוש ברכב מנועי ללא פוליסת ביטוח  .8

 . 1970-מנועי תש"ל

 

  : עדי התביעה .ג

  עו"דאורי הכהן,   

 פרקליטות המדינה –המחלקה לחקירות שוטרים                                          

 

  ב"פתש טבת 'אירושלים, 

 2021 דצמבר 05
 

 6341/2021: מח"שתיק  'מס

 4625/2021תיק פרקליטות: מס' 

 

 

 

 הודעה לנאשם

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

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

המאשימה  1982-הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב)א( לחוק סדר א15בהתאם להוראת סעיף 

בפועל, המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר  מת אפשרות לפיה יתבקש ביתמודיעה בזאת, כי קיי

 אם יורשע בתיק זה.

 חילוט  תבקש

ככל  ,1969-תשכ"טפלילי )מעצר וחיפוש( לפקודת סדר הדין ה 39-ו 32בהתאם להוראות סעיפים 

 pietro berettaהאקדח )והנאשם יורשע, יתבקש בית המשפט הנכבד לצוות בגזר דינו על חילוט 

 .לטובת אוצר המדינה (x77384zשמספרו 


