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כתב אישום

  העובדותא.

" אועבדעובר למתואר בכתב האישום, היו הנאשם ועבד בדאווי )להלן: ".1

"( חברים.המנוח"

שבמתחם.2 בביתו  לבדו  עבד  התגורר  האישום,  לכתב  הרלבנטי  במועד 

"(. הבית"( ברחוב ... בלוד )להלן: "המתחםהמשפחתי )להלן: "

)להלן:  מטבח  לאחריה  מבואה  לסלון"המטבח"בבית,  מעבר  וממנו   )

. "הסלון"(המשמש גם כחדר שינה )להלן:

"( ובו מקליט וידאוחדר ההסבהבסמוך לבית מצוי מבנה בן חדר )להלן: ".3

"( המחובר למצלמות אבטחה של המתחם.המקליטדיגיטלי )להלן: "

 לערך, הגיע הנאשם לבית, פגש בו את עבד00:07, בשעה 10.7.19ביום .4

והשניים שהו יחדיו במתחם.

, ישבו הנאשם ועבד בסלון.5:00בהמשך לאמור, עובר לשעה .5



של.6 בליבו  גמלה  למאשימה,  במדויק  ידועה  שאינה  מסיבה  לכך,  בסמוך 

"(. ההחלטההנאשם ההחלטה להמית את עבד )להלן: "

בהתאם להחלטה, נטל הנאשם חפץ חד והחל לדקור את עבד דקירות רבות.7

בפלג גופו העליון, בכוונה לגרום למותו.

מנת.8 ועבר מהסלון למטבח על  הנאשם  מפני  עצמו  להגן על  ניסה  עבד 

עד להמיתו,  אותו במטרה  לדקור  והוסיף  השיגו  הנאשם  אולם  להימלט, 

שעבד התמוטט על רצפת המטבח, כשהוא שוכב מתבוסס בדמו.

אף לאחר מכן, המשיך הנאשם לדקור את עבד חמש דקירות נוספות בגבו.

דקירות בצוואר, 11הנאשם דקר את עבד .9 ו-9  דקירות  חתכים בחזה4   

דקירות ו-9ובבטן,  דקירות2 חתכים בגב, חתך בצוואר, דקירה בלחי, 15   

 חתכים בכף יד שמאל. 2בזרוע שמאל ו-

כתוצאה מפצע דקירה שנגרם לעבד בצד שמאל של הצוואר, אשר גרם.10

לחתך בווריד הצוואר השמאלי, נגרם לעבד הלם תת נפחי וזה גרמו למותו.

בסמוך לאחר מכן, לקח הנאשם מהבית מספר חפצים השייכים למנוח, על.11

את ולקח  ההסבה,  לחדר  הלך  מכן,  לאחר  כנגדו.  ראיות  להעלים  מנת 

המקליט מהמקום במטרה להעלים את סרטוני מצלמות האבטחה.

 בכפר ג'יב24.7.19בהמשך לאמור, נמלט הנאשם מהבית ונעצר אך ביום .12

שבשטחי הרשות הפלשתינאית.

במעשיו המתוארים לעיל, גרם הנאשם בכוונה למותו של המנוח, כשמעשיו.13

נעשו באכזריות מיוחדת, בשלושים ושתיים דקירות ועשרים ושניים חתכים.

 במעשיו המתוארים לעיל, עשה הנאשם דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך.14

שיפוטי או להביא לידי עיוות דין.

  הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:ב.

( לחוק7א. )א( )301 - עבירה לפי סעיף רצח )בכוונה( בנסיבות מחמירות.1

 1977עונשין, התשל"ז-

 1977 לחוק עונשין, התשל"ז-244 - עבירה לפי סעיף שיבוש מהלכי משפט.2

עדי התביעהג. 

1....

אביטל פינק, עו"ד



סגנית בכירה בפרקליטות מחוז מרכז

)פלילי(

2019 בספטמבר, 15תל-אביב

טו' אלול, תשע"ט

298957/19פל"א 

4500/19פמ"מ 

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות

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

סעיף  להוראת  לבית-המשפט בהתאם  הדין15הודעה  לחוק סדר  א.)א(   

1982הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב-

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפי יתבקש בית המשפט להטיל

על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.


