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כתב אישום

 :הנאשם מואשם בזאת כדלקמן

כללי:

הנאשם הינו תושב שטחים ובזמנים הרלוונטיים לכתב האישום שהה בארץ.1

ללא אישור שהייה כדין. 

"(,א.א/האםבתקופה הרלוונטית לכתב האישום היו הנאשם וא.א)להלן: ".2

בעיר אשקלון5בני זוג, אשר התגוררו יחדיו כארבעה חודשים ברחוב ***   

"(. הבית)להלן: "

בסעיף .3 המצוינים  ילידת2במועדים  ג.ג,  את  יחד  הזוג  בני  גידלו  לעיל,   

כ-3/12/18 כבת  )להלן:10,  קודם  מקשר  האם  של  ביתה  חודשים,   

"(.המנוחה"

"(.השכןב.ב  מתגורר בבניין בו התגוררו הנאשם וא.א )להלן :".4

עובדות:



בשעה 20.10.19בתאריך .1 מהבית21:00,  האם  יצאה  לכך,  בסמוך  או   

והשאירה את המנוחה בהשגחת הנאשם בביתם.

של.2 ובריאותה  לשלומה  מלאה  באחריות  נשא  הנאשם  זה  משלב  החל 

המנוחה.

בסמוך לכך, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, המנוחה נחבלה באופן.3

קשה בראשה בעודה תחת השגחתו המלאה של הנאשם, באופן שאיננו ידוע

למאשימה. 

כשענייה.4 נשימתית  במצוקה  המנוחה  כי  הנאשם  הבחין  מסוים,  בשלב 

מגולגלות כלפי מעלה והיא מפרכסת. אז, יצא הנאשם מהבית כשהוא מחזיק

בידיו במנוחה כשהיא ללא הכרה, ללא נשימה וביקש עזרה מהשכן. 

השכן ביצע החייאה במנוחה עד להגעת כוחות ההצלה למקום, אשר המשיכו.5

לבצע בה פעולות החייאה ופינו אותה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה

ומונשמת. 

בסמוך לאמור, הנאשם שמע כי גם כוחות משטרה הוזמנו למקום ונמלט.6

מהאזור.

כתוצאה מהחבלה בראשה של המנוחה נמצא שבר בגולגולת )המתמשך.7

מבין העצם הקודקודית לעורפית( ודימום תת עכבישי בחצי דור השמאלי, כמו

כן נמצאו דימומים ברשתית ונזקים במח משניים לחבלת הראש. 

בשעה .8 האירוע,  ידי12:35למחרת  על  הנאשם  נתפס  לכך,  בסמוך  או   

המשטרה, כשהוא מנסה להימלט מישראל.

, המנוחה נפטרה כתוצאה מהחבלה בבית החולים.23.10.19בתאריך .9

במעשיו אלו הנאשם, בהיותו אחראי לשלומה ובריאותה של המנוחה, ובהיותו.10

מי שנטל על עצמו להשגיח עליה בהעדר אימה, הפר את חובותיו אלו, לא

למותה של גרם ברשלנות  זה  כראוי על המנוחה כשעקב מחדלו  השגיח 

המנוחה וכן, שהה בישראל  בניגוד לחוק.

הוראות החיקוק:

.1977 לחוק העונשין התשל"ז-304לפי סעיף גרם מוות ברשלנות- .1

( לחוק הכניסה לישראל.1)12לפי סעיף כניסה לישראל שלא כחוק- .2

עדי התביעה:

1.***



 

                                                  

 

מורן גז, עו''ד
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28.11.19

6445/19פמ"ד 

455941-19פל"א 

הודעה לנאשם                                                                 

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

בסעיף  המנויים  לייצוג  נאשם  הציבורית,18לזכאות  לחוק הסנגוריה  )א( 

.1995תשנ"ו – 

הודעה לבית-המשפט                                                           

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

1982התשמ"ב – 

המשפט בית  יתבקש  לפיה  אפשרות  קיימת  כי  בזאת,  מודיעה  המאשימה 

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


