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 :                             מיכאל סולומן איב בן אליהו לומברוזוהנאשם

1994                                            ת.ז ..., יליד ...

                                            ..., אשקלון

  (  26.2.20  )עצור מיום                                             

כתב אישום

 :הנאשם מואשם בזאת כדלקמן

(85599/2020 : )פלא   העובדותא.

)להלן:.1 אשקלון  בעיר   ... ברחוב  בדירה  הוריו  עם  מתגורר  הנאשם 

"הדירה"(.

)להלן:.2 הנאשם  של  אביו  החזיק  האישום  לכתב  הרלוונטי  במועד 

קליבר המתלונן" יריחו  מסוג  בנשק  כדין  סידורי19*9"(  מספר   

"(,הנשק שסוגל לירות כדור שבכוחו להמית אדם )להלן: "323012810

בשתי מחסניות תואמות לנשק ובהן כדורים תואמים בכמות שאינה ידועה

 למאשימה.

mailto:DA-BSH-criminal@justice.gov.il


 או בסמוך לכך שב המתלונן לדירה לאחר15:15 בשעה 25.2.20ביום .3

יום עבודה, פרק את המחסנית מהנשק והניח את הנשק ושתי המחסניות

בארון הבגדים בחדר השינה שינה שלו, מתחת לבגדים שהיו שם. )להלן:

"(מקום המחבוא"

או בסמוך לכך חזר הנאשם לדירה, נכנס לחדר השינה19:00בשעה .4  

של המתלונן, פתח את הארון הבגדים ולקח ממקום המחבוא את הנשק

ידועה אינה  בכמות  תואמים  כדורים  שהכילה  מהמחסניות  אחת  ואת 

למאשימה, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול מאותם שלילת קבע

מבעליהם. 

שפרסם.5 ולאחר  וכדורים  המחסנית  הנשק  עם  מהדירה  יצא  הנאשם 

את הנשק,  את  מכר  ה"טלגרם",  ברשת  הנשק  מכירת  על  הודעה 

המחסנית ואת הכדורים לאדם שזהותו אינה ידועה למאשימה, תמורת

 ₪ במזומן. 5000סך 

הנאשם במעשיו הנ"ל גנב נשק וסחר בו בלא רשות על פי דין. .6

 :  הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשםב.

לחוק העונשיןא)ג( 384– עבירה לפי סעיף )נשק( גניבה בנסיבות מחמירות.1

"החוק"(. )להלן: 1977התשל"ז-

( לחוק. 2 )ב144 – עבירה לפי סעיף סחר( )עבירות בנשק.2

 :   עדי התביעהג.

1....

עו"ד, שלומית מלקו

דרום )פלילי( עוזרת לפרקליט מחוז



ה' באדר תש"פ,אשקלון

2020במרץ 01

11/00001212/20מספר תיק פרקליטות: 

85599/2020מספר תיק חקירה )פל"א(: 

033589/2020סימוכין 

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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