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 /13. פ.ת                                                           בבית משפט השלום בתל אביב

  

 מדינת ישראל
  באמצעות המחלקה לחקירות שוטרים

   הר חוצבים ירושלים8הרטום ' רח, מרכז בק למדע

   02-6467794: ' פקס02-5412458/454: 'טל

  91450 ירושלים 45208ד .ת: מען למשלוח דואר

  המאשימה              

  
  נ ג ד

  

  מייזלבן משה שמואל  .1

  1979יליד 

 נתניה        

  פוגלבן אברהם אסף  .2

  1976יליד         

  פתח תקווה        

  דרורי בן נפתלי אייל .3

  1970יליד 

  תל אביב

  פרבדהל " בן מרדכי זקובי .4

  1969יליד 

  חולון

        בן חמו בן אבי אורי .5

  1985יליד 

  רמת גן

  הנאשמים                                                      

  
   אישום–כתב 

  
  :הנאשמים מואשמים בזאת כדלקמן

  
  

  חלק כללי
  

, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שירתו הנאשמים כשוטרים במשטרת ישראל .1

 1נאשם ). "התחנה": להלן( של תחנת גבעתיים ")המחלק ":להלן(במחלק הבילוש 

  .שימש כקצין המחלק



 2

, נהגו הנאשמים לתקוף בצוותא חדא, רלוונטית לכתב האישוםבמהלך התקופה ה .2

לצורך חקירה אשר הובאו על ידם ,  אנשים שונים, שלא כדין,במספר הזדמנויות

 .הכל כמפורט בכתב האישום, לתחנה במסגרת מילוי תפקידם
  

  

  ) 5- ו2, 1נאשמים  (אישום ראשון

  

  :העובדות  .א

 5- ו2, 1עת סיירו נאשמים , לכך או בסמוך 10:00בשעה , 16/11/12בתאריך  .1

הבחינו בדניאל בן חיים , במסגרת תפקידם, באזור רחוב משה דיין בתל אביב

 1דלקו אחרי מתלונן השלושה . רכוב על אופנועוכשהוא , )"1מתלונן ": להלן(

 .עקב חשדם לביצוע עבירות תנועה על ידו

: להלן( אביב בתל" לאקי בייק"המשיך בנסיעתו עד שהגיע למוסך  1מתלונן  .2

שם הורו ,  הגיעו גם הנאשמים למוסך בעקבותיו,בסמוך לאחר מכן). "המוסך"

 .כבלו את ידיו באזיקים מאחורי גבו והובילוהו לתחנה, על מעצרו 1מתלונן ל

משרד ": להלן( למשרד הבילוש בתחנה 1הוכנס מתלונן , בהגיעם לתחנה .3

 אלה 5 לנאשם 1תלונן במהלכו מסר מ, שם  נערך חיפוש על גופו, )"הבילוש

 ). "האלה": להלן(מתקפלת שהייתה באמתחתו 

הכהו נאשם , בעודו ישוב בחדר הבילוש כשידיו כבולות כאמור, בסמוך לאחר מכן .4

חבט בו , תפס את ראשו והטיחו בקיר, על ידי כך שסטר בפניו, בין היתר, 2

 .5- ו1והכל בנוכחות נאשמים , באגרופיו וחנקו באמצעות האלה

וכן  בפניו  בחדר הבילוש באמצעות סטירות1 את מתלונן 1 נאשם הכה , מכןלאחר .5

 .  את ראשו בקירהטיח

 כי לא יוכל לברוח 1 אמרו הנאשמים למתלונן ,במהלך האירוע המתואר לעיל .6

 הוסיף ואמר כי 2ונאשם ', הבילוש של גבעתיים'בגבעתיים מאחר שהם מפניהם 

 .  אותו' ימעך וידרוס'מפניו אזי הוא מנסה להמלט שאם יראהו שוב ויסבור 

 חבלות 1נגרמו למתלונן , כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים המתוארים לעיל .7

שריטות שטחיות בלחי שמאל ורגישות , המטומה מתחת לעין שמאל: כדלקמן

 .מתחת לעינו הימנית ועל גבי אפו

בעודו ,  את המתלונן5- ו2,1תקפו נאשמים , במעשיהם המתוארים לעיל .8

 וגרמו לו בכך לחבלה , בצוותא חדא שלא כדין,כשהוא כבול, ת חוקיתבמשמור

 .של ממש

 
  :ם הנאשמיםהוראת החיקוק לפיה מואשמי  . ב

) א(382סעיף  + 380 עבירה לפי סעיף –תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות 

  )."החוק": להלן (1977 –ז "התשל, לחוק העונשין
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   ) 1-4נאשמים  (ינאישום ש

  

  :העובדות  .א

במסגרת מילוי , 3הבחין נאשם ,  או בסמוך לכך15:00בשעה , 16/5/12בתאריך  .1

באזור דרך השלום בתל אביב  ודלק ) "2מתלונן ": להלן(ברמי רחמים שלום , תפקידו

סבר , בר בשוטר לא זיהה כי המדו2מתלונן . אחר שהתנהגותו עוררה בו חשדל ,אחריו

, 2 דלק אחר מתלונן 3נאשם . החל במנוסה מפניוולפיכך , רעתוכי מדובר בחורשי 

מצא , 2 אחר המתלונן 3במהלך הסריקות שערך נאשם . אולם לא הצליח לאתרו

  )."תעודת החוגר": להלן (2  את תעודת החוגר של מתלונן3נאשם 

 להגיע לתחנה לפיו עליו, תחנהגורם ב זימון מטעם 2קיבל מתלונן , בסמוך לאחר מכן .2

 להביא שנועדהכאשר למעשה מדובר היה בתחבולה , החוגר שלוולקחת את תעודת 

 .2למעצרו של מתלונן 

 2הגיע מתלונן , בהמשך לאמור לעיל,  או בסמוך לכך11:30 בשעה 17/5/12בתאריך  .3

היומנאית . שלוביקש לקבל את תעודת החוגר ו - ל" לבוש מדי צהכשהוא -לתחנה

 .בתחנה הורתה לו להמתין

 ומשכו לעבר 2תפס בחולצתו של מתלונן ,  ליומן3ע נאשם הגי, כעבור מספר דקות .4

 .משרד הבילוש

ולאחר , הורה לו לשבת על כסא,  לתוך משרד הבילוש2 דחף את מתלונן 2נאשם  .5

  על בו זמנית כפות ידיובשתי ', סטירת מצילתיים' באמצעות 2הכהו נאשם , שעשה כן

 ראשו  את2תפס נאשם , להתרומם 2כשביקש מתלונן . 2 לחייו של מתלונן שתי

והכל , תוך שהוא מצמיד את רגליו לראשו של המתלונן, רגליווהכניסו בינות ל

 .4- ו3בנוכחות נאשמים 

כף יד  ב2הכהו נאשם ,  במצב המתואר לעיל2בהיות המתלונן אחוז בין רגלי נאשם  .6

בפניו ובכל באמצעות בעיטות , בין היתר,  הכוהו4- ו3, 2צווארו ונאשמים פתוחה על 

 . מראשו2כתוצאה מכך דימם מתלונן . גופו ואף תוך שימוש באלות

 לשטוף את 1מנאשם  2ביקש המתלונן ,  נאזק בידיו2לאחר שמתלונן , בשלב כלשהו .7

 מספר פעמים 2 את מתלונן הכהלהיעתר לבקשה ושב וסרב  1נאשם . פניו המדממות

 . אזוק בידיו בעודו, בידיו ובבטנוה באמצעות אל

, ש" כי בכוונתו להתלונן על כך במח2כשאמר מתלונן , שלב מסוים במהלך האירועב .8

 .ש"את מח' מנפנף'ש וכי הוא "במח' ספריה' כי יש לו 2השיב נאשם 

לצרציה על :  החבלות הבאות2 נגרמו למתלונן 1-4כתוצאה ממעשיהם של נאשמים  .9

טות וחבלות בפניו שרי, המטומה בזרוע ימין, המטומה סביב עין שמאל, פני הקרקפת

 .ושריטות על גבו

בעודו במשמורת , 2 את מתלונן 1-4תקפו הנאשמים , במעשיהם המתוארים לעיל .10

 .בצוותא חדא שלא כדין וגרמו לו בכך לחבלה של ממש, חוקית
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  :הוראת החיקוק לפיה מואשמים הנאשמים    . ב

   סעיף+ 380ף  עבירה לפי סעי–   תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות     

  .1977 –ז "התשל, לחוק העונשין) א(382        

  

  

  

  ) 4נאשם  (שלישיאישום 

  

  :העובדות  .א

,  בגבעתיים22בורוכוב ברחוב ,  או בסמוך לכך12:30בשעה , 5/3/12בתאריך  .1

). "3מתלונן ": להלן(איגור שיסטיק את גור קידוק י והשוטר א4,3 נאשמים עיכבו

, אשר לא העלה ממצאים, 3  על גופו של מתלונןבמהלך העיכוב נערך חיפוש

 .לתחנה בניידת 3נלקח מתלונן ובסיומו 

תגיד 'אמר לו , 3 את אימו של מתלונן גדף ל4החל נאשם , במהלך הנסיעה לתחנה .2

כשנגיע לתחנה אתה תקבל מה , אבל אל תדאג. תודה שאתה באמצע הרחוב

לא ' השיב כי 4ונאשם , ש" כי יפנה למח3אמר מתלונן , בתגובה. 'שמגיע לך

ש ועל "שם זין על מח'וכי הוא ' המתלונן ולא עשרה כמותו יוכלו לעשות לו דבר

 .'3אכל אלף דוגמת המתלונן 'הוא כי וכן ', הפרקליטות

 את 4דחף נאשם , בדרכם לחדר הבילושכאשר ,  לתחנה3לאחר מכן נלקח מתלונן  .3

, מוביל לחדר הבילוש לעבר ארונות מתכת שהיו מצויים במסדרון ה3מתלונן 

.  קמעא את שיווי משקלו3כתוצאה מכך איבד מתלונן  .הטיחו לעבר הקיר ודחפו

 ".אתה מסטול, ש"איך תלך למח: "3 למתלונן 4אמר נאשם , בראותו כן

כששאל .  אל תוך החדר3 את מתלונן 4דחף נאשם , בהגיעם לפתח חדר הבילוש .4

לו סטר ,  וקר על מעשיו כלפיו האם אינו פוחד לשלם בי4 את נאשם 3 המתלונן

זהו 'אמר לו כי , תוך שהצביע על כסא שהיה בחדר, ת על לחיו השמאלי4נאשם 

 .זהו המקום המתאים לוכי ו' מקום של כלבים

 סימני 3נגרמו למתלונן ,  המתוארים לעיל4כתוצאה ממעשיו של נאשם  .5

 .אדמומיות קלים על לחיו השמאלית

 .שלא כדין 3  את המתלונן4שם תקף נא, במעשים המתוארים לעיל .6
  

 
 :הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם    . ב

  .  לחוק379 עבירה לפי סעיף –תקיפה סתם 
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 אישום רביעי (נאשם 2) 
  

  :העובדות  .א

 את חיים 5- ו3, 2עצרו נאשמים ,  או בסמוך לכך18:30בשעה , 23/7/12בתאריך  .1

. בחשד לביצוע עבירות רכוש, ייםברחוב המרי בגבעת, )"4מתלונן ": להלן(ריבלין 

  . הביאוהו לתחנה והכניסוהו לחדר הבילוש20:00בסמוך לשעה 

ובמהלך ,  בנוגע לעבירות הרכוש בגינן נעצר4 תישאל את מתלונן 2נאשם  .2

.   באמצעות שתי סטירות בפניו4 את מתלונן 2 הכה נאשם ,התשאול האמור

 כי 2אמר לו נאשם , חולה כי יעזבנו בתואנה כי הוא אדם 4כשביקש מתלונן 

 . בפניווסטר לו שוב' א"יפרק וישבור לו את העצמות ויזמין לו מד'

 . 4 שלא כדין את מתלונן 2תקף נאשם , במעשיו המתוארים לעיל .3

 
  :םהוראת החיקוק לפיה מואשם הנאש    . ב

  . לחוק379 עבירה לפי סעיף –תקיפה סתם 

  

 ______________ 
  ד"עו, קרן אלטמן  

  ל עניינים פלילייםממונה ע  

  המחלקה לחקירות שוטרים  

                    

  הודעה לנאשמים

אם מתקיימים בהם אחד התנאים לזכאות , הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סניגור ציבורי

  .1995 -ו "התשנ, לחוק הסניגוריה הציבורית) א(18נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

  

  הודעה לבית המשפט                 

 מודיעה 1982 –ב "התשמ, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי ' א15- ו15בהתאם לסעיף 

  .כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל, המאשימה

  

  ג" התשעו סיוון"כ, ירושלים

               4/6/13  

 2628/12ש " מחתיק


