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 מ ד י נ ת   י ש ר א ל  :המאשימה

 באמצעות פרקליטות מחוז צפון 

 

- נ ג ד   -

 

 עלי  בן מוחמד מועדי. 2 :םמיהנאש
 8501יליד , 477575507ז .ת 

 כפר ירכא                                                          

 ניפס'ן חעאוני בן אמי. 1 
 8557ד ייל, 456860470ז .ת 
 שפרעם 

 ואהב  בן מחמד חרב. 3 
 8501יליד  454804140ז .ת 
 אן'בית ג 

 כמאל בן חוסיין זאידאן. 4 
 8574ד ייל, 474870104ז .ת 
 דליית אל כרמל 

 אנם'פאוזאת בן כמאל ע. 5 
 8560ד ייל, 475000864ז .ת 
  מגאר 

 אן סוידמפואד בן סל. 6 
 8565יליד , 450881585ז .ת 
  פקיעין 

 אבר סייף'מחמוד בן ג. 7 
 8507יליד , 54557000ז .ת 
 יאנוח 

 דין חלבי-סלאח בן נור א. 8 
 8501יליד  454860565ז .ת 
 .דליית אל כרמל 

 נבואני עלי בן מוחמד. 9 
 8504יליד  454114701ז .ת 
 וליס 'ג 

 יב בן אחמד עלוה'נג. 21 
 8504יליד , 454580580ז .ת 
 .עוספיה, 804 שדרות אבא חושי 

 הייתם בן עימאד עבדאללה. 22 
 8551יליד , 07108581ז .ת 
 כסרא 

 ן מועדיאסייף  בן סלמ. 21 
 8505יליד , 454557550ז .ת 
   נוחאי 

 חלבי מהנא בן נור אל דין. 23 
 8567יליד ,  75016850ז .ת 
 דלית אל כרמל , 85בית  0' רח 
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 מר עא א'נגראפע בן  24 
 8575יליד , 77156500ז .ת 
 חורפייש 
 
 מוניר בן דיאב דאהר. 25 
 8554יליד , 51865017ז .ת 
 אן 'בית ג 

 ם זאהר'יוסף בן נג. 26 
 8570יליד , 475054610ז .ת 
 עוספייה 

 
  

 כ ת ב   א י ש ו ם   

 

 :כדלקמן אתם בזמיל מואש"הנ מיםהנאש

 

 (בלבד 9-2נאשמים ) 2' אישום מס

 (ל "יאחב 044400745א .פ)

 עובדותה .א

במטרה , לוועד 8-1' חברו נאשמים מס, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה .8

נסיעה של משלחת אנשי דת  דרוזים  5445משותפת לארגן בתחילת חודש ספטמבר 

 .לסוריה

והחוק אוסר כניסה אליה בלא היתר של שר הפנים או , סוריה  הינה מדינת אויב .5

 .  ראש הממשלה

 .8' עמד נאשם מס, "(ועדוה" להלן)ועד שהוקם בראש ה  .0

קיימו , בהמשך להסכמה האמורה, במסגרת פעולותיהם לקידום הנסיעה לסוריה .0

פגישות ושיחות בינם לבין עצמם ועם  ,שהצטרף לארגון הנסיעה 5ונאשם , הנאשמים

 .פעולות נוספות שיתוארו להלןכן ו, אחרים

הגרים , המעוניינים לנסוע לסוריה כל אחד מהנאשמים ריכז את שמות אנשי הדת .7

אסף מהם כספים שהיו מיועדים לנסיעות ולהחזר עבור הוצאות , במקום מושבו

 .וקיבל מהם מסמכים לצורך הסדרת אישור הכניסה לסוריה,  אירוח

שהועברו לו על ידי יתר , ריכז בידיו את כל הרשימות והמסמכים 8' נאשם מס .6

על מנת שיסדיר את אישורי ,  סעיד נפאע והעבירם לידי חבר הכנסת, הנאשמים

 "(.אישורי הכניסה: "להלן)הכניסה מהשלטונות בסוריה 

שרובם המכריע , אנשים 515 -חבר הכנסת נפאע הסדיר אישורי כניסה לעצמו ול .5

 "(.נוסעיםה: "להלן)ובכללם  הנאשמים , אנשי דת דרוזיים

ועל , לגבי מועד הנסיעהבהמשך לארגון הנסיעה על ידי הנאשמים והתיאום ביניהם  .1

ושהו  , 6.5.45עברו הנוסעים את הגבול לירדן בימים שלפני יום , פי הנחיות שהועברו
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  .בירדן מספר ימים עד לקבלת אישורי הכניסה לסוריה

נכנסו הנאשמים  ויתר הנוסעים  , לאחר קבלת אישורים מתאימים, 6.5.45ביום  .5

 .אבר'דרך מעבר הגבול ג  מירדן לסוריה

שם ביקרו , כשבוע ימים שהו הנאשמים יחד עם יתר הנוסעים בסוריה במשך .84

ונפגשו עם נציגים רשמיים , התארחו אצל אזרחים סוריים, במקומות קדושים

 . בממשל הסורי

,  או למי מהנוסעים, הנאשמים ארגנו את הנסיעה ונסעו לסוריה בלא שהיה להם .88

ת שידעו שנדרש היתר למרו, לצאת לסוריה או מראש הממשלההיתר משר הפנים 

הנאשמים . ואף לא הנחו מי מהנוסעים לפנות בבקשה לקבלת היתר, כזה על פי חוק

אף הוזהרו בעבר על ידי איש חוק שיציאה בלא היתר לסוריה מהווה  5, 6, 7, 0, 5, 8

 .עבירה

בלא היתר כדין משר במעשים המתוארים לעיל קשרו הנאשמים קשר לצאת לסוריה  .85

 ןוכ; ולסייע לאחרים לצאת לסוריה בלא היתר כאמור, ממשלההפנים או מראש ה

וסייעו , יצאו לסוריה בלא היתר כדין משר הפנים או מראש הממשלההנאשמים 

 .לאחרים לצאת לסוריה בלא היתר כאמור, ביודעין, בצוותא

 

 :םמים הנאשמיוראות החיקוק לפיהן מואשה .ב

( 5()א)055עבירה לפי סעיף  – (ןיציאה לארץ אויב שלא כדי)קשירת קשר לביצוע עוון  .8

לתוספת לפקודת הארכת  7 -ו ( א)81בצירוף תקנות , 8555 –ז "תשל, לחוק העונשין

א לחוק 5וסעיף  8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)תוקף של תקנות שעת חירום 

 . 8570 -ד"תשי( עבירות ושיפוט)למניעת הסתננות 

עבירה לפי סעיף   - (אויב שלא כדיןסיוע ליציאה לארץ )קשירת קשר לביצוע עוון  .5

תוספת ל 7 -ו ( א)81, (ד)81 ותבצירוף תקנ, 8555 –ז "תשל, לחוק העונשין( 5()א)055

 8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)פקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום ל

 .8570 -ד"תשי( עבירות ושיפוט)א לחוק למניעת הסתננות 5וסעיף 

 7 -ו ( א)81, (ד)81עבירה על תקנות  -לא כדין למדינת אויבסיוע  בצוותא ליציאה ש .0

 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)לתוספת לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום 

 .8570 -ד"תשי( עבירות ושיפוט)א לחוק למניעת הסתננות  5' וסע 8501

לתוספת לפקודת  7 -ו ( א)81עבירה על תקנות  -יציאה שלא כדין למדינת אויב .0

א  5' וכן סע 8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)הארכת תוקף של תקנות שעת חירום 

 .8570-ד"תשי( עבירות ושיפוט)לחוק למניעת הסתננות 
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 (6266696216226216236246256651נאשמים )   1'  אישום מס

 (ל"יאחב 887784א .פ)

 

 : העובדות .א

שבראשו עמד נאשם , בועד כחלק מפעילותם, 5484במחצית הראשונה של חודש  יולי  .8

 87 ,80,  80, 85, 88, 84, 5, 6, 7, 5' החליטו נאשמים מס, "(הועד: "להלן) 5' מס

לכנס שאמור , אזרחי מדינת ישראל, לארגן נסיעה של דרוזים, "(הנאשמים: להלן)

ולהשתתף בנסיעה זו  ,"(הכנס: "להלן)  5484היה להיערך בלבנון באמצע חודש יולי  

 .בעצמם

 .  עה ללבנון היתה אמורה להתבצע דרך סוריההנסי .5

והחוק אוסר כניסה אליהן בלא היתר של שר הפנים , לבנון וסוריה הינן מדינות אויב .0

 .  או ראש הממשלה

בין היתר בקיום פגישות ושיחות בינם לבין , הנאשמים פעלו לקידום הנסיעה ללבנון .0

אזרחי , אנשי דת דרוזים 074  -ובאיסוף שמות של כ , עצמם ובינם לבין אחרים

רכזו שמות אנשים  87 –ו  7נאשמים   .שהביעו את רצונם לנסוע לכנס, ישראל

וחברי ועד  5והעבירו את רשימת השמות לנאשם , מכפריהם שבקשו לצאת ללבנון

פעלו לקידום הקשר שקשרו הנאשמים בהחלטתם  6-ו 5' נאשמים מס.  נוספים

רשימה הסופית של שמות המעוניינים להשתתף ריכזו את ה, המשותפת כמתואר לעיל

על מנת שיסדירו את אישורי הכניסה , את הרשימה לגורמים בלבנון  והעבירו, בכנס

 .אישור הכניסה ללבנון היה כרוך באישור כניסה לסוריה.  ללבנון

, רק הדף הראשון מבין הדפים שנשלחו ללבנוןהועבר , בשל תקלה במשלוח הרשימה .7

שהיו רשומים על , שור מלבנון לכניסתם של שלושים אנשים בלבדולפיכך הועבר אי

 .   נוספים ואנשים 86' נאשם מס, ובכללם הנאשמים, גבי דף זה

למעט )הנאשמים נסעו , על פי החלטת הנאשמים ובתיאום מוקדם, 8175784ביום   .6

והאנשים  86' יחד עם נאשם מס, (אשר לא נסעו מסיבות אישיות 87 –ו  7נאשמים 

עברו ,  לירדן"( הנוסעים: "להלן)ספים שהתקבל מלבנון אישור לכניסתם ללבנון הנו

 .ומשם עברו דרך מעבר הגבול ללבנון, אבר'לסוריה  דרך מעבר ג

לרבות , במהלכו נפגשו עם גורמי ממשל בלבנון, הנוסעים שהו בלבנון כשבוע ימים .5

בתום .  ם שוניםוביקרו באתרי, נפגשו עם אזרחים לבנונים, ראש הממשלה והנשיא

ממשל סורים  נציגיבהם פגשו , ושהו בה יומיים, השבוע עברו הנוסעים לסוריה

 5675784ביום .  ביקרו אזרחים סוריים ומקומות קדושים לעדה הדרוזית, בדמשק

 .לירדן ומשם חזרו לישראלנוסעים עברו ה
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שהיה  בלא, הנאשמים החליטו לקיים את הנסיעה לסוריה וללבנון ופעלו לקיומה .1

הפנים או מראש הממשלה לצאת לסוריה או משר היתר , או למי מהנוסעים, להם

ואף לא הנחו אף אחד מהנוסעים , ולמרות שידעו שנדרש היתר כזה על פי חוק, ללבנון

 .לבקש היתר

בלא שהיה , נסעו לסוריה ולבנון 86' ונאשם מס( 87 –ו  7למעט נאשמים )הנאשמים  .5

אף הוזהרו בעבר על ידי איש חוק  86 -ו  80, 80, 5, 6, 7, 5נאשמים . להם היתר כאמור

 .שיציאה בלא היתר לסוריה מהווה עבירה

קשר לצאת לסוריה , 86למעט הנאשם , קשרו הנאשמים, במעשיהם המתוארים לעיל .84

ולסייע לאחרים לצאת , ולבנון בלא היתר כדין משר הפנים או מראש הממשלה

סייעו  ביודעין לאחרים  87 –ו  6, 7, 5נאשמים ה; לסוריה ולבנון בלא היתר כאמור

,  87 –ו  7למעט נאשמים , וכל הנאשמים; לצאת לסוריה ולבנון ללא היתר כאמור

 .יצאו לסוריה ולבנון שלא כדין וללא היתר כאמור

 

 :םמים הנאשמיוראות החיקוק לפיהן מואשה .ב

 : 1656669621622621623624625' נאשמים מס

( 5()א)055עבירה לפי סעיף  – (יציאה לארץ אויב שלא כדין)ון קשירת קשר לביצוע עו .8

לתוספת לפקודת הארכת  7 -ו ( א)81בצירוף סעיפים , 8555 –ז "תשל, לחוק העונשין

א לחוק 5וסעיף  8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)תוקף של תקנות שעת חירום 

  8570 -ד"תשי( עבירות ושיפוט)למניעת הסתננות 

עבירה לפי סעיף   - (סיוע ליציאה לארץ אויב שלא כדין)צוע עוון קשירת קשר לבי .5

תוספת ל 7 -ו (א)81, (ד)81סעיפים בצירוף , 8555 –ז "תשל, לחוק העונשין( 5()א)055

 8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)פקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום ל

 .8570 -ד"תשי( עבירות ושיפוט)א לחוק למניעת הסתננות 5וסעיף 

 

 : 16566625' נאשמים מס 

לתוספת  7 -ו ( א)81, (ד)81עבירה על סעיפים  -סיוע  ליציאה שלא כדין למדינת אויב .0

 8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום 

 .8570 -ד"תשי( עבירות ושיפוט)א לחוק למניעת הסתננות  5' וסע
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 :62162362462616669621622' נאשמים מס

לתוספת לפקודת  7 -ו ( א)81על סעיפים  עבירה -יציאה שלא כדין למדינת אויב .0

א  5' וכן סע 8501 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)הארכת תוקף של תקנות שעת חירום 

  .8570-ד"תשי( עבירות ושיפוט)לחוק למניעת הסתננות 

 

 

 ד"עו, יעל כוכבי ד"עו, רז ולטר    

  (פלילי)מנהלת מחלקה   'בכיר אסגן      

  פרקליטות מחוז צפון פרקליטת מחוז צפוןל

 

 

 

 :עדי התביעה .ג

 ל משטרת ישראל"יאחב, צ ירון לונדון"סנ .8

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ק אלון שהרבני"רפ .5

 .משטרת ישראל, ל"מפקח ירון חזן יאחב .0

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ק סער שפירא"רפ .0

 .שראלמשטרת י, ל"יאחב, ר ערן פילו"רס .7

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ישי כהן .6

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, פקד להב אזולאי .5

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, 500055א .פקד עמית דהן מ .1

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, 8857457א .מ, ר יעל טנזי"רס .5

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, 571105. א.מ, ר דניאל נחום"רס .84

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ליטל קפאח .88

 . משטרת ישראל, ר חוף"ימ,  05650א .מ,סאעד דאהרב "רס .85

 משטרת ישראל , ר צפון"ימ, 51177א .מ, ב איריס אורון"רס .80

 . משטרת ישראל, ר חוף"ימ, 574017א .מ, מ אורי מקינולוב"רס .80

 יוזמן באמצעות פרקליטות מחוז צפון, יעקב גנות .87

 .לגבוההגירה ומעברי ה, ל רשות האוכלוסין"לשכת מנכ,גלי טולידנו .86



 7 

  .(מומחהתוגש חוות דעת " )אמיר"המכונה  .85

  .  משטרת ישראל, מחוז חוף, מ חוף"יס, מיכה גבאי .81

  .(יוגש פלטי כניסה ויציאה מישראל)נציג ביקורת הגבולות  .85

 . חורפייש, 405555110ז .עאמר  ת מועד בן רשרש .54

 . חורפייש, 405555110ז .מועד בן רשרש עאמר  ת .58

 . 755ד "חורפיש ת, 00847805. ז.ת, האדי בן ריאד סלאמה .55

 .דלית אל כרמל, 81בית  5' רח,  74587580. ז.ת, חאתם בן נור אלדין חלבי .50

 .דלית אל כרמל, 81בית  5' רח,  74587580. ז.ת, חאתם בן נור אלדין חלבי .50

 . דלית אל כרמל, 78554760. סלמאן בן זידאן חלבי ת .57

 . ישכפר חורפ 474-5746701ז .כאיד בן  תאופיק סלאמה ת .56

  .וליס'ג, 470551406ז .מיל נבואני ת'כמאל  בן ג .55

 

אם נתקיים אחד התנאים 6 לבקש מינוי סניגור ציבורי יםם יכולמיהנאש -ם מיהודעה לנאש

 .לזכאות נאשם ליצוג 2995 -ו "תשנ6 לחוק הסניגוריה הציבורית( א) 28המנויים בסעיף 

  

מודיעה  2981-ב ב"התשמ6 [ח משולבנוס]לחוק סדר הדין הפלילי ' א25-ו  25' בהתאם לס

 .פשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועלהמאשימה כי קיימת א

   

  ב"תשע, כסלו' ל  ,  נצרת עלית

 5488, דצמבר 56                      

  

 

 


