
 
 

 
 בית   משפט   השלום   בראשון   לציון

 ת"פ   49481-07-12   משטרת   ישראל   תביעות-   שלוחת   ראשון   לציון
 '   אלדף(עציר)   ואח'

 

 08   ספטמבר   2014 

 

 
    49490-07-12    

 

  בפני   כב'   סגן   הנשיאה,   שמעון   שטיין 

 משטרת   ישראל   תביעות   שלוחת   ראשון   לציון המאשימה
 

 נגד
 

  1.   זיאד   אלדנף הנאשמים
 2.   מוסא   דנף

 3.   האני   דנף         נדון
 

 
<#2#> 

 נוכחים:

  ב"כ   המאשימה   איתי   שמואלי

 הנאשמים   1   ו2   עו"ד   ניר   זנו   ועו"ד   זאב   לקט   ועו"ד   זהבה   קרן

 
 פרוטוקול

 

  ב"כ   הצדדים:

 הגענו   להסדר   טיעון   לגבי   שני   הנאשמים.

 הסדר   הטיעון   כדלקמן:

 כתב   האישום   יתוקן   באופן   שיוותר   האישום   הראשון   כפי   שהוא   כלשונו.

 מוגש   כתב   אישום   מתוקן.

 באישום   השני   יואשמו   בעבירות   המפורטות.

 העונשים   שיוטלו   24   חודשי   מאסר   בניכוי   ימי   המעצר.
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 08   ספטמבר   2014 

 

 מאסר   על   תנאי   על   עבירות   רכוש.

 קנס   בסך   8,000   ₪   לכל   נאשם.

ידי על הופקדו שהוגש הערר במסגרת שם ,389860912 מרכז בעמ"ת שקיים הפקדה מסכום יקוזז                הקנס

 כל   אחד   מהנאשמים   הסך   של   10,000   ₪   כך   ש   2,000   ₪   יוחזרו   לכל   אחד   מהנאשמים.

(בהליך הוחזרו שלא ככל התפוסים יתר המדינה, לטובת יחולט הכסף מזומן, כסף נתפס המעצר                במסגרת

 המעצר   כבר   הוחזרו   מרבית   התפוסים)   יושבו.

בכפוף משפט בית בקופת שהופקדו קבלות מוצגות ,₪ 10,000 ו ₪ 31,000 של כסף סכומי כן,                  כמו

 להחזרת   רכב   יושבו.

 

 ב"כ   המאשימה:

מפתחות כדוגמת פורנזיים ממצאים לגבי ורק אך התנגדות שתהיה וככל רשימה, ימים 7 תוך אגיש                 אני

 ופלסטלינה.

 

 ב"כ   הצדדים:

 מועד   כניסתם   למאסר   יהיה   ביום   20/10/2014   על   מנת   לאפשר   להם   מיון   מוקדם.

 

 הנאשמים:

 אנו   מאשרים   את   ההסדר   הוא   מקובל,   עלינו,   אנו   מודים   בכתב   האישום   המתוקן.

 
<#3#> 

 הכרעת   דין
 

המתוקן האישום בכתב להם המיוחסות בעבירות הודאתם סמך על האשמים את מרשיע              אי

 כדלקמן:
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1977א. – התשל"ז העושין, לחוק (1) (א) 499 סעיף לפי עבירה פשע, לביצוע קשר                קשירת

 החוק),   (שי   פרטים). (להלן   –

(א)ב. 29 + (ב) 406 סעיף לפי עבירה עבירה, לבצע בכווה מגורים למקום בצוותא                התפרצות

 לחוק.

29ג. + (ב) 406 סעיף לפי עבירה גיבה, לבצע בכווה מגורים למקום בצוותא להתפרצות                סיוע

 (א   )   +   31   לחוק.

 גיבה   בצוותא   חדא,   עבירה   לפי   סעיף   29   +   384   לחוק.ד.

 
<#4#> 

 
 יתה   והודעה   היום   י"ג   אלול   תשע"ד,   08/09/2014   במעמד   הוכחים.

 

 
 

  שמעון   שטיין   ,   סגן   נשיאה
 

 
 

 

 

 ב"כ   המאשימה:

שי להם המייחס מתוקן, אישום בכתב הודייתם יסוד על הורשעו ,1982 ו- 1975 ילידים                האשמים

לגבי המשפט, לבית הרשעות גיליון מגיש ישות, הרשעות 1 האשם לחובת רכוש, בעבירות               אישומים

 אשם      –   2עדר   עבר   פלילי.

בין שעשה מאמץ ולאחר זה תיק מורכבות בסיבות ראוי שהוא סבורה המאשימה שהוצג               ההסדר
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המאשימה עותרת חודשים, 15 בן מאסר עוש עליו וגזר ידון 3 האשם הזמן, חלוף בשל                 הצדדים,

 לבית   המשפט   לקבל   ההסדר.

 

 ב"כ   האשמים:

את לתקן השתכעו המדיה, עם פגישות מעט לא לאחר אישומים, 14 אחזר המקורי האישום                כתב

שמדובר ספק אין סיוע, של באישום הראשון האישום ותר יום של שבסופו בצורה האישום                כתב

 בתיקון   משמעותי   ביותר   שהתבסס   על   קשיים   ראייתיים   משמעותים   בכתב   האישום   ולא   בכדי.

 שמסתכלים   על   כתב   האישום   העוש   עליו   או   עותרים   בהסכמה   ראוי   ומתאים.

 אבקש   שבית   המשפט   יאמץ   את   ההסדר   ולהטיל   העושים   כפי   שהסכמו.

 
<#5#> 

 גזר   דין
 

אי1. המקורי, האישום כתב לשיוי שפורטו והימוקים הצדדים טיעוי את ששמעתי             לאחר

רקע על גם זאת והולם. ראוי מתאים, היו הטיעון הסדר במסגרת המוסכם העוש כי                מוצא

מדובר אומם רכוש, בעבירות פלילי עבר 1 לאשם אמם כאשר האשמים של              עברם

 בעבירה   משת   1996   וכאשר   לאשם   2   שהיו   ללא   עבר   פלילי   כלל.

העושים2. את מהאשמים אחד כל על גוזר אי לעיל, באמור ובהתחשב אלה,              בסיבות

 הבאים:

 מאסר   בפועל   לתקופה   של   24   חודשים   אשר   ריצויו   יחל   ב-   20/10/2014.א.

יום עד 3/7/2012 מיום דהייו במעצר שהו בהם הימים יוכו המאסר             מתקופת

.24/12/2012 

 מאסר   על   תאי   של   6   חודשים   למשך   24   חודשים   מיום   שחרורם   מהכלא   שלא   יעברוב.

 עבירות   רכוש   כלשהי.
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 קס   כספי   בסך   8,000   ₪.ג.

 וכח   כך   שהאשמים   הפקידו   במסגרת   עמ"ת   38986-09-12   סך   של   10,000   ₪   הרי

 שסכומי   הקס   יקוזזו   מאותה   הפקדה   והיתרה   בסך   2,000   ₪   העומדים   לטובת   כל

 אחד   מהאשמים   יוחזרו   לידם.

 הכסף   המזומן   שתפס   במסגרת   החקירה   יחולט.ד.

 יתר   התפוסים   יוחזרו   לאשמים   אולם   זאת   בכפוף   לבדיקת   ציג   התביעה   אשרה.

 תעשה   בתוך   14   יום.

 הסך   של   31,000   ₪   אשר   הופקד   בתיק   49490-07-12   –   יוחזר   לאשם   1.ו.

 הסך   של      10,000   ₪   אשר   הופקד   בתיק   32804-09-12   –   יוחזר   אף   הוא   לאשם   1.

  זכות   ערעור   לבית   המשפט   המחוזי   תוך   45   יום   מהיום.3.

 יתר   המועדים   שקבעו   להוכחות   דהייו   30/12/2014,   19/1/2015   ו-   26/1/2015   –   מבוטלים.4.

 זימוי   העדים   לאותם   מועדים   –   מבוטלים   אף   הם.

  
<#6#> 

 
 יתה   והודעה   היום   י"ג   אלול   תשע"ד,   08/09/2014   במעמד   הוכחים.

 

 
 

  שמעון   שטיין   ,   סגן   נשיאה
 

 
  

 הוקלד   על   ידי   זהבה   יעקוביאן
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