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  1' אישום מס

 (ל"יאחב 8705770א .פ)  :העובדות .א

וכיהן בתפקידו זה גם במועדים הרלוונטיים , הנאשם הינו חבר כנסת בכנסת ישראל .1

  .לכתב האישום

 .סוריה הינה מדינת אויב על פי חוק .2

פנה הנאשם לשר הפנים בבקשה לאשר יציאת כהני דת דרוזים  2770בחודש יולי  .3

תן היתר אולם קיבל תשובה כי מטעמי ביטחון לא ני, אזרחי ישראל לסוריה

 . כמבוקש

לשמונה אנשי דת ,  2770עובר לחודש ספטמבר , חבר הנאשם, על אף האמור לעיל .4

במטרה לארגן עמם "( חברי הועד: "להלן), דרוזים שהיו חברים בוועד הקשר הדרוזי

 . נסיעה של קבוצת אנשי דת  דרוזים לסוריה

וכן , לנסוע רשימות  של כל המעוניינים, הנאשם קיבל לידיו מאת  חברי הועד .8

, את הרשימות השמיות והמסמכים העביר הנאשם לעזמי בשארה. מסמכים נלווים

וביקש ממנו , המבוקש לחקירה ושוהה כיום מחוץ למדינת ישראל, חבר כנסת לשעבר

 .להסדיר את אישורי הכניסה לסוריה

"( הנוסעים: "להלן)אנשים  252הגיע הנאשם יחד עם , 67/770עובר ליום  .6

במהלך שהייתם בירדן נדרשו . שם שהו  מספר ימים, מישראל לירדן באוטובוסים

לשגרירות , בתיווכו של הנאשם, ואלה הועברו, הנוסעים למסור את דרכוניהם

 . לצורך הוצאת אישורי הכניסה לסוריה ,הסורית

. בסיועו של עזמי בשארה קיבל הנאשם מהשגרירות הסורית אישורי כניסה לנוסעים .0
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יחד עם יתר , לסוריה 67/770הכניסה נכנס הנאשם ביום  לאחר קבלת אישורי

ללא שקיבל היתר יציאה ממשרד הפנים  עבורו , דרך מעבר שיח חוסיין  ,הנוסעים

 . ועל אף שידע כי נדרש היתר כזה על פי חוק, ועבור יתר הנוסעים

יתר הנוסעים שהו אף הם . שהה הנאשם בסוריה  137/770ל  67/770בין התאריכים  .5

 .יה כשבוע ימיםבסור

ללא היתר כדין , במעשים המתוארים לעיל יצא הנאשם ביודעין שלא כדין  לסוריה ./

איש לצאת  257וכן סייע ביודעין לקבוצה של כ , משר הפנים  או מראש הממשלה

 .למדינת אויב ללא היתר כדין

 :וראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשםה .ב

 8בצירוף תקנה ( א(  )ד) 15ל תקנה עבירה ע -סיוע ליציאה שלא כדין למדינת אויב .1

וכן  1/45 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום 

 , 1/84-ד"תשי( עבירות ושיפוט)א לחוק למניעת הסתננות  2' סע

לפקודת  8בצירוף תקנה ( א) 15עבירה על תקנה  -יציאה שלא כדין למדינת אויב .2

א  2' וכן סע 1/45 -ט"התש( יציאה לחוץ לארץ)ירום הארכת תוקף של תקנות שעת ח

 .1/84-ד"תשי( עבירות ושיפוט)לחוק למניעת הסתננות 

 

 2' אישום מס

 

 (ל"יאחב 8705770א .פ)  :העובדות      .א

  .העובדות המתוארות באישום הראשון מהוות חלק בלתי נפרד מעובדות אישום זה .1

: להלן) אשר היה חברו  , אד מלחםלנסיעה בסוריה נסע עם הנאשם אדם בשם ניה .2

ובמרבית הזמן , ניהאד התלווה לנאשם גם במהלך ימי השהייה בסוריה"(.  ניהאד"

 .שהה במחיצתו

באופן , נפגש הנאשם, בשעות הערב המאוחרות, באחד הימים במהלך שהותם בדמשק .3

 .ל  ארגון החזית העממית"סגנו של מזכ, י'עם טלאל נאג ,ולאחר תיאום מראש, חשאי

 .אשר לא ידע באותה עת מיהו האדם עמו נפגשו, בפגישה נכח  גם ניהאד

 .ארגון החזית העממית הינו ארגון מחבלים על פי חוק .4

ע עם סוכן חוץ ללא הסבר סביר במעשים המתוארים לעיל  קיים הנאשם ביודעין מג .8

 .לכך

 :הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם .ב

 .1/00 -ז"לחוק העונשין תשל 1/' בצירוף סע( ג(  )א) 114' עבירה על סע -מגע עם סוכן חוץ
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 3' אישום מס

 

 (ל"יאחב 8705770א .פ)  :העובדות .א

העובדות המתוארות באישום הראשון והשני מהוות חלק בלתי נפרד מעובדות אישום  .1

  .זה

, י לחאלד משעל'נאג התקשר טלאל, לעיל 2' המתוארת באישום מס, במהלך הפגישה .2

 .על פי חוק, שהינו ארגון מחבלים, ראש הלשכה המדינית של ארגון החמאס

פגישה עם , בנוכחותו ובנוכחות ניהאד, י לנאשם'בשיחה הטלפונית  תיאם טלאל נאג .3

 .הפגישה תואמה ליום המחרת בשעות הבוקר.חאלד משעל 

, "אבו אל ווליד: "נויוי אל  חאלד משעל בכי'במהלך תיאום הפגישה פנה טלאל נאג .4

טלאל . וכן  אדם נוסף, "ד"חבר הכנסת מטעם בל", והודיע לו שלפגישה יגיע הנאשם

 .י מסר את פרטי שמו של ניהאד 'נאג

והיה מעונין בקיום  ,משעלהינו כינויו של חאלד " אבו אל ווליד"הנאשם ידע כי  .5

 .הפגישה עמו

אדם מטעמו של חאלד , הנאשם על פי התיאום הגיע ביום המחרת למלון בו התגורר .6

 .משעל והסיע את הנאשם לפגישה כמתוכנן

עמו הוא עומד , "אבו אל ווליד"אשר באותה עת כבר שמע  מפי הנאשם כי , ניהאד  .7

 .סירב להצטרף לנסיעה ולפגישה,  הינו חאלד משעל, להיפגש

 .שם אף קיבל לידיו תשורה, הנאשם הגיע ללשכתו של חאלד משעל .8

, ים לעיל ניסה  הנאשם באופן חשאי ליצור קשר עם חאלד משעלבמעשים המתואר .9

 .ובכך קיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ ללא כל הסבר סביר, ואף ביקר במקום עבודתו

 :הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם .ב

 .1/00 -ז"לחוק העונשין תשל 1/' בצירוף סע( ג( )ב( )א) 114' עבירה על סע -מגע עם סוכן חוץ

 

 

 ד"עו, יעל כוכבי ד"עו, ז ולטרר    

  (פלילי)מנהלת מחלקה   'בכיר אסגן      

  פרקליטות מחוז צפון פרקליטת מחוז צפוןל
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 רשימת עדי התביעה

 

 .ל משטרת ישראל"יאחב, צ ירון לונדון"סנ .1

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ק אלון שהרבני"רפ .2

 .משטרת ישראל, ל"מפקח ירון חזן יאחב .3

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, אק סער שפיר"רפ .4

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ר ערן פילו"רס .8

 .משטרת ישראל, ל"יאחב, ישי כהן .6

 .כפר יאסיף, 2747/846ז .ת, ניהאד בן כאמל מלחם .0

 מגאר , 78/343167ז .ת, אנם'פאוזאת בן כמאל ע .5

 .יזומן באמצעות המאשימה, יעקב גנות ./

 ( .המאשימהצעות יוזמן באמ)שירות הביטחון הכללי , "איל"המכונה  .17

 ( .המאשימהיוזמן באמצעות )שירות הביטחון הכללי " עומר""המכונה  .11

 ( .המאשימהיוזמן באמצעות ). ל"צה, אגף המודיעין , "רועי"המכונה  .12

 (יוגשו פלטי תקשורת)נציג חברת בזק  .13

 (יוגשו פלטי תקשורת) נציג חברת סלקום  .14

 .(במעברי גבול יוגשו פלטי כניסות ויציאות)נציג ביקורת הגבולות  .18

 (יזומן באמצעות הפרקליטות) שירות הביטחון הכללי, אבי  .16

 

 

 

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

 .לזכאות נאשם ליצוג 1559 -ו "תשנ, לחוק הסניגוריה הציבורית( א) /1המנויים בסעיף 

  

מודיעה  15/1-ב ב"התשמ, [נוסח משולב]סדר הדין הפלילי לחוק ' א19-ו  19' בהתאם לס

 .פשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועלהמאשימה כי קיימת א

   

 ב "תשע, כסלו' ל  ,  נצרת עלית

 2711, דצמבר 26                      

 

 

 

 


