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 10.12.95יליד  ...ת"ז  הנאשמים
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  24.10.94, יליד ...ת"ז  
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 9.3.22במעצר מיום           .    עומר )בן סלימאן( אבו טראש     3                                             

  1.3.94יליד  ...ת"ז  

 לקיה 

 

 לחוק סדר הדין הפלילי  21עיף בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי ס

 .1996 -מעצרים(, התשנ"ו  -)סמכויות אכיפה 

    

 -לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  21 עיףבקשה לפי ס ,מוגשת לבית משפט נכבד זה

 .נםעד תום בירור די יםמשיבשל ה ם, לצוות על מעצר1996 -מעצרים( התשנ"ו 

 
 נימוקי הבקשה:

לפי  עבירה –עבירות בנשק )ייבוא( להם ביצוע המייחס  המצ"ב מוגש כתב אישום יםנגד המשיב

 1-2 משיבים"( )חוק העונשין)להלן: " 1977. –לחוק העונשין, התשל"ז  29( + סעיף 2)ב144סעיף 

+ סעיף )ב( )רישא וסיפא( 144 לפי סעיף עבירה –עבירות בנשק )נשיאה והובלה( (, מקרים 3( )בלבד

עבירות בנשק )החזקה( (, 3ומקרה אחד למשיב  1-2שלושה מקרים למשיבים העונשין )לחוק  29

 יבוא סם מסוכן(, מקרים 2( )בלבד 1 משיב) העונשין)רישא וסיפא( לחוק )א( 144עבירה לפי סעיף  –

+ סעיף  1973 –א לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג 19+ סעיף  13עבירה לפי סעיף  -

 -  החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית( והנאשמים כל) 1977. –לחוק העונשין, התשל"ז  29

+ סעיף  1973 –המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג  רישא לפקודת הסמים )א( + )ג(7יף עבירה לפי סע

 (.הנאשמים כל) 1977. –לחוק העונשין, התשל"ז  29

 
 
 
 
 



 :, לרבותיםהמשיבשל  םלמבקשת ראיות טובות לכאורה להוכחת אשמת .1

אשר אצלו הוסלק אחד האקדחים ומשתיק  1מדובר בחברו של משיב  – גרסת בהא מוחמד .א

מסר לו את  1. בחקירותיו, מוסר בהא כי משיב )וכן שתי מחסניות( הקול שהוברחו מלבנון

 האקדח ומשתיק הקול וביקש ממנו לשמור עליהם עבורו.

, הסגיר לגורמי 1אשר לבקשת משיב  1מדובר בחברו של משיב  –גרסת הלאל אעמר  .ב

. בחקירתו 1יטחון שני אקדחים וארבע מחסניות אשר הוברחו מלבנון על ידי משיב הב

מסר לו קופסה ובתוכה היו הנשקים והמחסניות ולאחר  1במשטרה, מוסר הלאל כי משיב 

 , הלאל שם את האקדחים והמחסניות במיקום עליו סוכם. 1מכן, לבקשת משיב 

קדחים שהוסגרו לכוחות הביטחון על מהן עולה כי שלושת הא –שתי חוו"ד מעבדת נשק  .ג

 הם "נשק", כהגדרתו בחוק.  1ידי משיב 

מודה בביצוע הברחות הנשקים והסמים מלבנון, כמתואר בכתב  1משיב : 1משיב  גרסת .ד

האישום ואף מסגיר לידי גורמי הביטחון שלושה מהאקדחים שהוברחו מלבנון. בנוסף, 

  . 2משיב זה מוסר כי מי שבפועל ביצע את ההברחות עבורו הוא משיב 

מודה בביצוע הברחות הנשקים והסמים מלבנון ומתאר כי מדובר  2משיב  : 2 משיבגרסת  .ה

כן מתאר . 3וכי העסקה האחרונה, בוצעה על ידו יחד עם משיב  1משיב  עםבעסקאות שביצע 

 משיב זה את השתלשלות האירועים בכל אחת מההברחות וכיצד ההברחות בוצעו. 

מתוארות בכתב האישום ומוסר מודה בביצוע אחת מההברחות ה 3משיב :  3גרסת משיב  .ו

 ומתאר בגרסתו כיצד הברחה זו בוצעה.  2כי ביצע הברחה זו יחד עם משיב 

 
 עילת מעצר :

, דבר המקים עילת ועבירת יבוא סמים בנשקם, בין היתר, בביצוע עבירות מימואש יםהמשיב .1

מעצרים(,  –)סמכויות אכיפה  לחוק סד"פ( 3()ג()1)א()21וסעיף ( 2()ג()1)א()21מעצר לפי סעיף 

 . 1996 –התשנ"ו 

 את בטחון הציבור . יםהמשיב ו, יסכנוישוחרר יםקיים יסוד סביר לחשש, שבמידה והמשיב .2

בעניין זה, נקבע בפסיקה כי בדרך כלל יש לראות בעוברי עבירות נשק, כמי שמסכנים את 

 (.577(2, פ"ד נ"ח )אלקריף נ' מד"י 10028/03בש"פ הציבור )ראה : 

ומכמות כלי  מנסיבות ביצוע האירועים יםכן ניתן ללמוד על המסוכנות הרבה הנשקפת מהמשיב .3

מבצעים לא פחות משלוש  1-2משיבים , כאשר הנשק, המחסניות והסמים שהוברחו מלבנון

 שותף בביצוע אחת ההברחות.  3הברחות של נשקים וסמים מלבנון ומשיב 

בביצוע התכנון הממושך והקפדני, הנחישות והתעוזה מסוכנות המשיבים אף נלמדת מ .4

 .ם מלבנון ובשעות היוםתוך תיאום ותכנון מול גור העבירות,

בביצוע עבירות סמים, שוד, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו  בעל שש הרשעות קודמות 1משיב  .5

 ועוד ובעברו ריצה שלושה מאסרים בפועל. 

 נעדר הרשעות קודמות.  2משיב  .6

בביצוע עבירות של התפרצות למגורים והיזק לרכוש במזיד )משנת  הרשעה קודמת בעל 3משיב  .7

2014 .) 



יביא לשיבוש מהלכי משפט או  יםשל המשיב כן, יש יסוד סביר לחשש כי שחרורם כמו .8

 קיים קשרים עם גורם בלבנון. 1, בדגש על כך שמשיב להתחמקות מהליכי שפיטה

 
 : היעדר חלופת מעצר

תום כי כאשר מדובר בעבירות נשק, הכלל הוא כי יש להורות על מעצר עד  ההלכה הפסוקה היא .1

)ראה בעניין  חלופהבמקרים חריגים ניתן להשיג את מטרת המעצר על דרך של ההליכים ורק 

   (. נגד מדינת ישראל סאלח 1498/18פ בש"זה : 

 
 החזקת נשק,  במשנה תוקף בענייננו, כאשר אין המדובר "רק" בנשיאת ו דברים אלה מקבלים       

  ייבאו נשקים מלבנון. אף  יםאלא המשיב        

 

המבקשת תטען כי ההלכה הנוהגת היא כי מי שקיימות נגדו ראיות לכאורה על החזקת בנוסף,  .2

ת נסיבות סם שלא לצריכה עצמית או סחר בסם, ייעצר עד תום ההליכים ככל שלא קיימו

חרבאוי נ'  גאנם 4305/09 פ"בשחריגות המצדיקות את שחרורו מהמעצר, וראה לענין זה את 

 :(25/5/09, )טרם פורסם מדינת ישראל

ראיות לכאורה על החזקת סם שלא לצריכה עצמית, או על סחר  נגדושיש  מי"

ההליכים. רק נסיבות מיוחדות יכולות להצדיק,  תוםבסם, צפוי למעצר עד 

 ."המעצרבמקרים כאלה, שחרור מן 

עד תום  יםשל המשיב בית המשפט הנכבד להורות על מעצרם לאור האמור לעיל מתבקש .3

 ההליכים המשפטיים בתיק זה.

 . 3.4.22ומעצרו מסתיים ביום  20.2.22נעצר ביום  1משיב  .4

 .  3.4.22ומעצרם מסתיים ביום  9.3.22נעצרו ביום  2-3משיבים  .5

 

 , עו''דזך-אבי אור          

 פלילי -מחוז חיפה בפרקליטות בכיר א' סגן                                                                                     

 (.2022אפריל,  3) ב' ניסן, תשפ"ב

 

 

 

 

 

 


