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הנאשם

כתב – אישום

הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:

  העובדותא.

בתחנת צפת.1 סיור  כשוטר  הנאשם  שירת  לכתב האישום  הרלוונטי  במועד 

במשטרת ישראל.

 היה הנאשם במשמרת יחד עם21:30- 14:30  בין השעות 22.1.17ביום .2

(."א.א"השוטר א.א )להלן: 

במהלך המשמרת התקבל דיווח אודות ילדים המטפסים על תחנת אוטובוס.3

ברחוב האר"י בצפת באופן שמסכן אזרחים. 

 בקירוב, בעקבות הדיווח, הגיעו הנאשם וא.א לרחוב האר"י.15:50בשעה .4

)להלן:  ברחוב  הנמצאת  האר"יבכיכר  )להלן:"כיכר  בב.ב  הבחינו   )"

14, יחד עם שלושה קטינים נוספים מתחת לגיל 2002( יליד "המתלונן"

שנים. 



הנאשם הורה למתלונן להיכנס למושב האחורי של הניידת ואמר לו כי הם.5

נוסעים לתחנת המשטרה. 

הנאשם, א.א והמתלונן החלו בנסיעה. הנאשם נהג בניידת, א.א ישב במושב.6

לקרבת אצטדיון הגיעו  מאחורה. כאשר  ישב  והמתלונן  הנהג  ליד  הקדמי 

למעיין. המוביל  ומבודד  צדדי  בשביל  הניידת  את  הנאשם  עצר  הכדורגל, 

הנאשם עבר למושב האחורי של הניידת, שם ישב המתלונן. 

או אז, הכה הנאשם את המתלונן בהיותו בניידת. בהמשך הוציא הנאשם את.7

המתלונן מהניידת, אחז את שתי לחיו של המתלונן בידו והצמיד אותו לניידת

בעודו אוחז בפניו. 

לאחר המתואר, הסיע הנאשם את המתלונן בניידת חזרה לכיכר האר"י..8

 לעיל, תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין.7במעשיו המתוארים בסעיף .9

 לעיל, השתמש הנאשם, שהינו עובד1-8במעשיו המתוארים לעיל בסעיפים .10

ציבור, לרעה בסמכותו ועשה מעשה הפוגע בזכותו של אחר. 

  הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:ב.

1973 לחוק העונשין, התשל"ז- 379תקיפת סתם-עבירה לפי סעיף .1

(."החוק")להלן: 

 לחוק. 280שימוש לרעה בכוח משרה- עבירה לפי סעיף .2

עדי התביעה: . ג

1.***

                                  

                                  מרב נגלר,  עו"ד

                                   סגנית בכירה במחלקה לחקירות שוטרים

2019 אוגוסט, 7

ו' אב תשע"ט

הודעה לנאשם   



הנאשם יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי, אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם

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

הודעה לבית המשפט                                                               

ו-15בהתאם לסעיף  ]נוסח משולב[, התשמ"ב – 15  1982א' לחוק סדר הדין הפלילי 

מודיעה המאשימה, כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל.

624/2017תיק מח"ש 


