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כתב אישום

 :הנאשם מואשם בזאת כדלקמן

 :   העובדותא.

)יליד .1 )יליד 1991ח.א.  ופ.א.  במכולת1999(  העובדים  אחים  הם   )

 ברהט )להלן: "ח.א.", "פ.א."84השייכת למשפחתם ברחוב אל סנאבל 

ו"המכולת"(.

בסמוך לשעה 5/10/19בתאריך .2 , הגיע הנאשם למכולת ברכב23:20 

נכנס לכביש,  מעבר  הרכב  את  החנה  "הרכב"(,  )להלן:  מזדה  מסוג 

למכולת ורכש שוקולד. לאחר ששילם, פנה לח.א. שעבד בקופה ושוחח

איתו. לפתע, במהלך השיחה, החל הנאשם לאיים על ח.א. באומרו:

"אני אשרוף לכם את המקום", "אני אירה במקום" או דברים בדומה

לכך.



ח.א. שאל את הנאשם אם הוא רוצה עוד משהו וביקש ממנו שיעזוב את.3

למשמע למכולת  נכנס  למכולת,  מחוץ  היה  אשר  פ.א.  המכולת. 

יצא הנאשם  לבסוף,  אותו.  להרגיע  וניסה  לנאשם  פנה  הצעקות, 

מהמכולת בעודו מקלל את ח.א. והמשיך לאיים על פ.א. בצעקות. פ.א.

ליווה את הנאשם לרכב אך הנאשם סירב להיכנס לרכב וחזר למכולת.

בהמשך לאמור, התרחק הנאשם מספר מטרים מהמכולת, פנה לח.א..4

יודע עם מי אתה ואיים עליו באומרו: "אתה לא  יצא מהמכולת  אשר 

מתעסק". הנאשם פתח את הג'קט שלבש, שלף אקדח וירה ירייה אחת

לעבר ח.א. באופן שיש בו לסכן את חייו, כך שהכדור חלף בסמוך אליו. 

ניסו להרגיע את הנאשם, אך.5 בהמשך לאמור, אנשים שנכחו במקום 

הנאשם המשיך לצעוק "מי שמתקרב אני אהרוג אותו". הנאשם נכנס

יחד עם האחרים לרכב ונסע מהמקום.

כעבור מספר דקות, חזר הנאשם ברכב, עצר מול המכולת, יצא מהרכב.6

וירה מספר פעמים באויר ועל הכביש תוך כדי שהוא צועק לפ.א. וח.א.

"אני אהרוג אתכם". 

בהמשך לאמור, רכב נוסף הגיע ואסף את הנאשם מהמקום. .7

לשעה 18/10/19בתאריך .8 סמוך  לרהט00:15,  סיור  שוטרי  הגיעו   ,

יוחנן חיימוב  השוטר  מסחרי.  ברכב  נוהג  כשהוא  הנאשם  את  ואיתרו 

)להלן: "השוטר"(, פנה אל הנאשם וביקש ממנו לצאת מהרכב, הנאשם

הרים את אגרופו לעבר השוטר ואיים עליו באומרו: "אני אזיין אותך אני

שיכור".

בהמשך לאמור, הנאשם נעצר והובא לתחנת המשטרה ברהט כשהוא.9

לכיוון היציאה מהתחנה והחל ללכת  וברגליו. הנאשם קם  בידיו  אזוק 

והקצין שחר דניאל )להלן: "הקצין"( ביקש ממנו לשוב ולשבת. הנאשם

ניסה לדחוף את הקצין והקצין הושיב אותו. 

בך.10 אפגע  "אני  באומרו:  הקצין  על  הנאשם  איים  לאמור  בהמשך 

ובמשפחה שלך תזכור טוב את הפנים שלי אני אגיע אליך עד הבית שלך.

ואני אראה לך מי אני מבטיח שאתה אני אשב שבוע אבל אני אצא 

והמשפחה שלך תסבלו. אל תדאג אני זוכר אותך טוב מאוד".



הנאשם במעשיו הנ"ל, ירה מנשק חם שלא כדין, באיזור מגורים ובאופן.11

שיש בו לסכן חיי אדם , איים על פ.א., ח.א. הקצין והשוטר בפגיעה שלא

כדין בגופם. 

 :  הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשםב.

ו- )1א)ב( )340– שתי עבירות לפי סעיף ירי מנשק חם.1 ( לחוק העונשין2( 

"החוק"(. )להלן: 1977התשל"ז-

 לחוק.192 – מספר עבירות לפי סעיף איומים.2

 :   עדי התביעהג.

ח.א. – יוזמן על ידי המאשימה..1

2.

 עו"ד, רננה לוי

דרום )פלילי( סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז

ב' בחשון תש"פבאר-שבע,

2019 באוקטובר 31

11/00005622/19מספר תיק פרקליטות: 

 רהט452824/2019, 436169/2019מספר תיק חקירה )פל"א(: 

סימוכין 

הודעה לנאשם

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

)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו –18לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

1995.

הודעה לבית-המשפט

סעיף  להוראת  משולב[15בהתאם  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  א')א( 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב –   

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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