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כתב אישום
הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:
א.
.1

העובדות:
עובר לאירועים שיתוארו להלן התגוררו הנאשם ,צ.ק (להלן" :המתלונן")
ונביל חאבנין (להלן" :נביל") כשותפים ,בדירה בכתובת  ,...בעיר אילת
(להלן" :הדירה").

.2

במועד הרלוונטי לכתב האישום ,הייתה בין הנאשם לבין המתלונן מחלוקת,
שטיבה אינה ידועה במדויק למאשימה.

.3

גייזל מוחמד (להלן" :גייזל") ועומר אגבאריה (להלן" :עומר") הינם חבריו
של הנאשם ובמועד הרלוונטי לכתב האישום ,התארחו אצל הנאשם בדירה.

.4

בתאריך  ,14.10.19בסמוך לשעה  ,18:25בעת שהמתלונן ונביל שהו
בדירה ,הגיעו אל הדירה הנאשם ,גייזל ועומר ,לאחר שבילו מחוץ לדירה.

.5

בהמשך לאמור ,עובר לשעה  ,19:44יצאו גייזל ועומר מהדירה .בהמשך,
הנאשם פנה אל נביל וביקש ממנו כי ירד אל החנות לקנות לו בירה .בעקבות
האמור יצא גם נביל מהדירה ,והנאשם נותר בדירה לבדו עם המתלונן.

.6

לאחר שנביל יצא מהדירה ,ניגש הנאשם לחדרו ,ארז את כל בגדיו בשקיות
גדולות והניחן בכניסה לדירה להלן"( :השקיות").

.7

לאחר מכן ,נטל הנאשם סכין חדה (להלן" :הסכין") ,וניגש אל המתלונן
ששכב באותה העת על הספה בסלון ,כאשר הוא מכוסה בשמיכה.

.8

הנאשם התנפל על המתלונן ודקר את המתלונן בכוונה לגרום למותו שלוש
דקירות בחלק העליון של חזהו משמאל.

.9

במקביל לאמור ,ובעוד הנאשם דוקר את המתלונן בחזה ,התרומם המתלונן
מהספה עליה שכב ,והחל להתגונן ,להדוף את דקירות הנאשם ולצעוק
לעזרה.

 .10למרות האמור ,הנאשם לא הרפה והמשיך לנסות לדקור את המתלונן בפלג
גופו העליון .המתלונן הגן על עצמו באמצעות ידיו ,והנאשם דקר את המתלונן
בשורש כף ידו ,בזרועו ובכתפו מספר פעמים.
 .11מיד לאחר האמור ,הותיר הנאשם את המתלונן להתבוסס בדמו ונמלט
מהדירה כשהוא נוטל עימו את השקיות.
 .12למשמע זעקותיו של המתלונן הגיעו לדירה ,שכנים אשר הבחינו במתלונן
החבול בדירה כאשר דם רב ניגר ממנו .השכנים הזעיקו את כוחות ההצלה,
והחלו לסייע למתלונן עד להגעת הצוות הרפואי.
 .13הנאשם אשר נמלט מהדירה התקשר לגייזל ועומר וביקש כי יגיעו דחוף לקחת
אותו לבית הוריו בצפון .לאחר מכן ,זרק הנאשם את הסכין במקום שאינו
ידוע למאשימה.
 .14לאחר זמן מה חברו גייזל ועומר אל הנאשם ,הנאשם עלה לרכבם ,והם החלו
לנסוע לכיוון צפון.

 .15במהלך הנסיעה עצרו גייזל ועומר בתחנת הדלק ביציאה מאילת .הנאשם ירד
מהרכב ,החליף בגדיו ושטף את ידו שהייתה מגואלת בדם .לאחר מכן המשיכו
הנאשם ,גייזל ועומר

בנסיעה לצפון .בהגיעם לכביש הסמוך לעיר רהט,

נעצרו הנאשם ,גייזל ועומר.
 .16המתלונן פונה לבית החולים יוספטל באילת כשהוא סובל משלושה חתכים
עמוקים מאוד בחזה עליון לטרלי באורך של כ  2,3ו 4-ס"מ; מחתך עמוק
בזרוע שמאל אמצעית לטרלית באורך של כ 4-ס"מ; חתך עמוק של כ 4-ס"מ
בכתף שמאל; חתך עמוק של כ 4-ס"מ מעל פן דורסלי של שורש כף היד עם
חשיפה של גיד אקסטבסורי קרוע; חתך מעל פן פלנטרי של שורש כף יד ימין
באורך כ 3-ס"מ וחתך מעל זרוע ימין אמצעית באורך של כ 2-ס"מ.
 .17בבית החולים התגלה חזה אוויר שמאל והוכנס נקז חזה לגופו של המתלונן.
כמו כן ,הובחנו מספר גידים חתוכים באזור האמה .פציעותיו של המתלונן
נסגרו בסיכות.
 .18בהמשך ,הועבר המתלונן כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים סורוקה
למחלקת טיפול נמרץ .ביום  19.10.19הוחלט על שחרור המתלונן לאחר
שהוחלט שלא לבצע פעולה כירורגית.
 .19הנאשם במעשיו הנ"ל ,ניסה שלא כדין לגרום למותו של המתלונן.

 .2הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:
ניסיון רצח – עבירה לפי סעיף  )1(305לחוק העונשין התשל"ז.1977-

ג.

עדי התביעה:

אביב דמרי ,עו"ד
סגן בכיר לפרקליט מחוז דרום-פלילי

הודעה לנאשם
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים
לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף (18א) לחוק הסנגוריה הציבורית ,תשנ"ו
– .1995
הודעה לבית-המשפט
בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]
התשמ"ב –  1982המאשימה מודיעה בזאת ,כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש
בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל ,אם יורשע בתיק זה.
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