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הנאשמים

נתב  -אישום
הנאשמים מואשמים בזאת כדלקמן

א.

:

העובדות :

 . 1בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שירתו הנאשמים כשוטרים ביחידת הסיוע להריסת
מבנים בלתי

חוקיים .

במועד הרלוונטי לאישום זה תגברו הנאשמים את מרחב ירקון

במשטרת תל אביב .

 . 2בליל  , 19 . 06 . 08יצא

אבו לבן ( להלן

:

" המתלונן " ) עם חבריו  ,חליל חליל ואחמד

ברקוני ( להלן  " :החברים " )  ,לבילוי
המתלונן אל עבר מלון דיוויד אינטרקונטיננטל  ,על מנת להוריד שם את חברו אחמד ברקוני .
בתל אביב  .בסמוך לשעה

, 02 : 00

עם תום הבילוי  ,נהג

 . 3הנאשמים  ,שישבו אותה עת בניידת משטרתית מסוג

GMC

( להלן

" הניידת " )  ,סמנו

:

למתלונן לעצור באמצעות הבהוב באורותיה הכחולים של הניידת  .המתלונן עצר את הרכב
בצד הדרך .
 . 4הנאשמים שאלו את המתלונן מהיכן

נתבקש על

ידי מי

הוא ,

והמתלונן השיב כי הוא מירושלים  .המתלונן

מהנאשמים לכבות את המנוע  ,וכך עשה  .הנאשמים בקשו מהמתלונן

וחבריו תעודות זהות  ,רשיונות וביטוח  ,והמתלונן מסרם ללא ויכוח .
 . 5אחד הנאשמים הוציא מנרתיק תעודת הזהות של המתלונן תעודות פרטיות שהיו ברשות

המתלונן  ,והשליכם לתוך הרכב אל עבר המתלונן  .כששאלו המתלונן לפשר המעשה  ,השיב
אותו נאשם שיסתום את הפה  .הנאשמים בדקו במסוף את תעודות הזהות של המתלונן
וחבריו  ,וכעבור כשתי דקות בקשו מהם שיצאו מהניידת  .המהלונו וחבריו עשו כמצוותם .
 . 6בו בזמן  ,עברה מאחורי המתלונן בחורה והמתלונן הסב ראשו לכיוונה  .אחד הנאשמים העיר
למתלונן על הדבר  ,ובסופם של חילופי דברים בין השניים  ,דחף נאשם זה את המתלונן

לאחור  .נאשם נוסף דחף גם הוא את המתלונן וגדפו  .נאשם  , 3שהיה נהג הניידת ומפקד
הצוות  ,הורה לנאשמים שיעלו את המתלונן לניידת  .המתלונן שאל מדוע לוקחים אותו

לניידת  ,אולם הנאשמים אמרו לו כי הוא מעוכב  ,מבלי לפרט מדוע .
 . 7המתלונן עלה לניידת מרצונו והנאשמים הסיטו את וילונות הניידת  .המתלונן הושב במושב
האחורי  ,כאשר אחד מהנאשמים יושב מימינו ונאשם נוסף יושב משמאלו  .הנאשמים אמרו
לו לשבת על רצפת הניידת באומרם

:

" יא ' ערבי "  .המתלונן השיב

:

היכו אותו הנאשמים באמצעות מספר אגרופים בגבו  .בעקבות

" מה פתאום " ,

ובתגובה

זאת  ,התיישב

המתלונן

מקופל על רצפת הניידת .

 . 8הנאשמים אנקו את ידיו של המתלונן לאחור  ,והחלו להכותו באמצעות מתן אגרופים בגבו

ובעיטות בבטנו ובראשו  ,וזאת כשהנאשמים לעיתים יושבים על המושבים  ,ולעיתים נעמדים
עליהם  .אחד הנאשמים החזיק בידו בקבוק מים מינרליים שהיה מלא למחצה  ,והיכה
באמצעותו את המתלונן בראשו כ -

4

פעמים  .לאחר מכן  ,השליך את הבקבוק על גופו של

המתלונן  .כאשר שאל המתלונן מדוע מכים אותו  ,השיבו לו הנאשמים

:

" אתה ערבי מניאק

בן זונה " .

 . 9כעבור מספר דקות של נסיעה  ,עצר נאשם

3

את הניידת

בצד  ,ירד

הדלת האחורית  ,ונתן למתלונן אגרוף לפניו  .בשלב זה  ,היכו

ממושב הנהג  ,פתח את

שלושת הנאשמים את

המתלונן ,

דרכו על חזהו ואמרו לו לבקש סליחה  .המתלונן שאל על מה  ,אולם גם לאחר שביקש

סליחה  ,הנאשמים לא חדלו מלהכותו בכל גופו  ,באומרם שיהרסו את חייו ויפתחו

לו תיק .

 . 10לאחר הארועים המתוארים  ,חזר נאשם  3למושב הנהג ונסע בחזרה לנקודה ממנה העלו

הנאשמים את המתלונן לניידת  .כאשר הגיעו למקום בו המתינו הבריו של המתלונן  ,הסירו
את אזיקיו ואמרו לו
אותך  ,נפוצץ

אותך " .

:

" אם תסתכל על בחורה יהודיה ניתן לך מכות כבדות  ,ואם נראה

לאחר שהנאשמים עזבו את המקום  ,נסע המתלונן לבית חולים הדסה

בהר הצופים על מנת לקבל טיפול רפואי .

 . 11כתוצאה מתקיפתו בידי הנאשמים ,

אדומים על לחיו הימנית  ,סימנים
יבשות בכל גופו .

נגרמו למתלונן חבלה ליד רקתו

הימנית  ,סימנים

אדומים והמטומות על עורפו  ,המטומות על גבו  ,וחבלות

 . 12במעשיהם המתוארים לעיל  ,תקפו הנאשמים בצוותא חדא את המתלונן  ,וגרמו לו לחבלות
של ממש .
 . 13במעשיהם המתוארים לעיל איימו הנאשמים על המתלונן בפגיעה שלא כדין בגופו  ,וזאת

בכוונה להפחידו .
 . 14במעשיהם המתוארים לעיל  ,עשו הנאשמים שימוש לרעה בסמכותם כשוטרים  ,וכן ביצעו
מעשה של הפרת אמונים הפוגע בציבור .

ב.

הוראות החיקוק לפיהן מואשמים

הנאשמים :

תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות  -עבירה לפי סעיפים

.1

380

+

 ( 382א )

לחוק

העונשין  ,התשלט  ( 1977 -להלן  " :החוק " ) .

 . 2איומים  -עבירה לפי סעיף

192

לחוק .

 . 3שימוש לרעה בכוח המשרה  -עבירה לפי סעיף

) 1 ( 280

לחוק .

 . 4מרמה והפרת אמונים  -עבירה לפי סעיף  284לחוק .

ג.

עדי

התביעה :

.1

אבו לבן  -יוזמן ע " י המאשימה .

 . 2חליל חליל -

יוזמן ע " י

המאשימה .

 . 3אחמד ברקוני  -יוזמן ע " י המאשימה .
 . 4סדקי ועתרי  ,א

טור  ,רח שייח עמבה  ,ירושלים .

 . 5ד " ר שאדן סלאמה  ,מיון  ,בית חולים הדסה  ,ירושלים .

 . 6ד " ר ניסים חיימוב  ,מיון  ,בית חולים

הדסה  ,ירושלים .

 . 7שמעון אסרף  ,המחלקה לחקירות שוטרים  ,הרטום

8

הר חוצבים  ,ירושלים . 91450 ,

ליאורה נהון  ,עו " ד
עוזרת למנהל המחלקה לחקירות שוטרים

הודעה לנאשמים
הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סניגור ציבורי  ,אם מתקיים בהם אחד התנאים לזכאות נאשם

לייצוג המנויים בסעיף

 ( 18א ) לחוק הסניגוריה הציבורית  ,התשנ " ו . 1995 -

בהתאם לס '  15ו 15 -א ' לחוק סדר הדין הפלילי  1נוסח משולב ] התשמ " ב

בזאת כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל .

תיק מת " ש

:
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המאשימה מודיעה

