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 כתב אישום                                                      

 בזאת כדלקמן: םהנ"ל מואש םהנאש                              

 
 
 העובדות: .א

 בבאר שבע ,( הינו שליח העובד בפיצה "אנטוניו""המתלונן")להלן:  ,1986, יליד ה.ב .1

 ;;.("הפיצרייה")להלן: 

(, "שחר" )להלן: , נכחו הנאשם, שחר בקלה04:45, עובר לשעה 02.02.2020ביום  .2

ואחר  (סולומון")להלן: " סולומון ליג'ישל(, "שמעון" )להלן: סבסבאו)שמעון( ארפיינה

הרב עוזיאל  בכתובת )כולם ביחד: "הנוכחים"( ("האחר")להלן: שאינו ידוע למאשימה

במקום כלב מי מהנוכחים החזיק בנוסף,  .("אירועה"מקום )להלן:  בעיר באר שבע, 19

 ( השייך לשמעון."הפיטבול"מסוכן מסוג פיטבול )להלן: 

התקשר שחר אל הפיצרייה ושאל למחיר של שני מגשי עובר לתאריך המתואר לעיל,  .3

ומששחר לא היה שבע רצון מהמחיר, ₪,  120-פיצה. לאחר שנמסר לשחר כי עלותם כ

 יצרייה וניתק את הטלפון.קילל הנאשם את בעלת הפ
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בהמשך, בוצעו מספר שיחות בין בעליי הפיצרייה לבין שחר, בהן התנהל ויכוח בין שחר  .4

שחר שני מגשי פיצה אל  הזמיןלאחר דין ודברים,  לבעלי הפיצריה לגבי עלות הפיצה.

לאחר מספר דקות התקשר שוב שחר והזמין  , בבאר שבע.19הכתובת הרב עוזיאל 

 , בבאר שבע.13ה נוספים אל רחוב הרב עוזיאל יצשני מגשי פ

 כדי לספק את מגשי הפיצה שהוזמנו.המתלונן  נשלחבמועד לעיל,  .5

ובתוכו משלוחים תיק כשהוא נושא עימו עם רכבו אל מקום האירוע, המתלונן הגיע  .6

₪  800-המכיל כ ,"פאוץ" מסוג תיק מותן, מגשי הפיצה, פנס המוצמד לאיזור חזהו

 ושני טלפונים ניידים. (""הפאוץ)להלן: 

שם  ת הפיצות,למסור א כדי מקום האירוע,הגיע אל כניסת הבניין בסמוך להמתלונן  .7

  הנוכחים.המתינו לו 

השודדים,  , החלו(השודדים")להלן: " בהתקרב המתלונן אל שחר, הנאשם והאחר .8

ר אומרים לו: "למה אתה מדב םשם ניצב הפנס, כשהר חזהו להכות את המתלונן באיזו

 לא יפה" ו"תכבה את הפנס".

המתלונן הרגיע את השודדים והסביר להם כי הפנס הוא כדי שיראה את הכסף וכי הוא  .9

 אין צורך להתעצבן. כי ושהזמינו רק מוסר להם את הפיצה 

השודדים בשלב זה המתלונן כיבה את הפנס וביקש מהשודדים את הכסף לפיצה.  .10

 כדי לקבל את הפיצה.₪  20חסרים עוד  והמתלונן הבהיר כי₪  100מסרו למתלונן 

שקלים נוספים והמתלונן מסר לשודדים  20לאחר דין ודברים מסרו השודדים למתלונן  .11

 שני מגשי פיצה.

, החלו השודדים לבעוט במתלונן מכל כיוון. המתלונן שחש את במקביל למסירת הפיצות .12

 המצוקה לבטחונו, סגר את תיק הפיצה והחל להימלט לכיוון רכבו.

כל ללראשו וואגרופים במהלך נסיגתו, תקפו השודדים את המתלונן באמצעות בעיטות  .13

  השודדים משכו את הפאוץ מגופו של המתלונן ולקחו אותו.חלקי גופו. 

לאחר שנפל  והפילו אותו ארצה.לפניו קפצו השודדים על המתלונן במהלומות  בהמשך, .14

 הכביש. ארצה, גררו השודדים את המתלונן על הרצפה אל עבר

 ודדים בעטו בראשו ובכל חלקי גופו של המתלונן שניסה להגן על עצמו.הש, בהמשך .15

, ואילו לכביש ותווריתקו א על גבו של המתלונן בשלב מסויים שניים מהשודדים ישבו .16

במתלונן  מי מהשודדים שיסה את הפיטבול במקביל,חנק אותו בצווארו.  השלישי

שרוע על הקרקע הפיטבול הסתער על המתלונן ה "תפוס אותו". :כשהוא אומר לפיטבול

המתלונן שביקש להגן על הגופו החל להדוף  והחל לנשוך את המתלונן באזור הישבן.

  ממנו את הפיטבול ואת השודדים. 

כשהם נושאים עימם את הפאוץ של המתלונן , ברחו השודדים מהמקום לאחר מכן .17

 .מסוג "ג'יני" הנייד של המתלונןמכשיר הוכן את ₪  800-שהכיל כ
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למתלונן המטומה פרונטאלית שמאלית בראשו, סמני  מוכתוצאה ממעשיי הנאשם, נגר .18

לצרציות שטחיות בצוואר קדמי צד ימין, סמני חניקה, סמני לצריות שטחיות עכוז 

 שמאל, מספר לצרציות ושפשופים איזור ברכיים דו"צ אספקט קדמי ושפשופים בידיו.

ביצע ר, ובשעת מעשה, או בתכוף לפניו או לאחריו, דב ,במעשיו אלו, גנב הנאשם .19

תנגדות כדי למנוע האו כדי להשיג את את הדבר הנגנב,  במתלונןאלימות  מעשה

להיגנב,  ןכמו כן, ניסה הנאשם לטול ולשאת דבר הנית .לגניבת הדבר ולהתגבר עליה

, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת בלי הסכמת הבעלים

היה הנאשם מזויין בנשק בנסיבות בהן  הנטילה לשלול את הדבר מבעליו שלילת קבע.

בשעת השוד או ש וא, או מכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה

 בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת.

 

 ב. הוראות החיקוק

 

 1977-לחוק העונשין, התשל"ז (ב)402עיף עבירה לפי ס -בנסיבות מחמירות שוד .1

 (."החוק")להלן: 

 
 

 עדי התביעה:ג. 

 

  

 

 

 אביב דמרי, עו"ד       

 פלילי-לפרקליט מחוז דרוםבכיר סגן                                                                                     

 46935/20 פל"א

 808/20 פמ"ד
 

 :הודעה לנאשם
, הנך רשאי לבקש שימונה לך 1995 –לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו  21פ"י סעיף ע

 )א( לחוק.18סניגור ציבורי אם מתקיים בך אחד התנאים לזכאות לייצוג המנויים בסעיף 
 

 : הודעה לבית המשפט
, המאשימה 1982 –א לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 15עפ"י סעיף 

כי קיימת אפשרות כי תבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשם מודיעה בזאת 
 עונש מאסר בפועל אם יורשע.
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