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  קטיפאן אבו מחמד  : נאשםה

 .... ז.ת,  1999... יליד  

  לוד ...  

 (7.5.20 םמיו במעצר)

 

 

 אישום כתב

 : כדלקמן בזאת מואשם הנאשם

 

   : העובדות .א

 תחנת מתחםב הממוקם רכב כלי לשטיפת במכון הנאשם עבד, האישום לכתב הרלוונטיים במועדים .1

 "(.הדלק תחנת: "להלן) אשדוד 25 האורגים ברחוב", אלון דור" הדלק

 למאשימה במדויק ידועה אינה ושזהות אחר עם קשר הנאשם קשר, לעיל שיתואר לאירוע עובר .2

 "(.הקשר: "להלן) הדלק בתחנת שוד לבצע ,("השודד": יכונה בנפרד אחד וכל, "האחר" :להלן)
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 שתי גבי על שחור הדבקה סרט מטעמו מי או הנאשם הדביק, השוד ביצוע ולשם הקשר במסגרת .3

 לטשטש במטרה, "(הרכב" :להלן) 59-771-19. ר.מ יוטהוט מסוג ורכב של זיהויה לוחיותב ספרות

 .הרכב זהות את

 הנאשם והגיע, לכך בסמוך או 21:55 הבשע 06.05.20 ביום, השוד ביצוע לשםו לכך בהמשך .4

 ומעליו מצחייה כובע ראשם על, עיניהם למעט מכוסות פניהםכש, הדלק תחנת אל ברכב האחרו

 . וסכין"(  האקדח: "להלן) אקדח דמוי חפץ עימם נושאים והם כפפות ידיהם על, "ון'קפוצ" כובע

 .ל.א התחנה עובדו "('א המתלונן" :להלן) .כ.ש התחנה מנהל הדלק בתחנת דועב העת באותה .5

 את ספר' א ומתלונן במשרד היו ניםמתלונה. לסגירה  המקום את והכינו"( 'ב המתלונן" :להלן)

 . היום למחרת להפקידו מנת על בכיסיו הכסף את ושם הקופה פיקדון

 בידיו שאחז מהם מי ,לעיל כמתואר פנים רעולי שהםכ הדלק תחנתב למשרד נכנסו האחרו הנאשם .6

 פניו עבר אל הניפו בסכין אחז אשר אחרהש שעה ,'א מתלונן של גופו לעבר אותו נההפ אקדחב

 " לך שיש מה כל הפלאפון את תביא, הכסף את תביא" - צועקים  שהם כדי תוך' ב מתלונן של

 ' . ב המתלונן של פניו לע סטר ,בסכין אחז אשר השודד מסוים בשלב. לכך בדומה או

 פיקדוןה את שכללה כיסיו לתתכו את הוציאו לחייו חשש, לעברו כוון האקדח אשר' א  מתלונןה .7

 את לקח באקדח אחז שרא שודדהו ,שלו ניידה הטלפון מכשיר אתו ₪, 11,000-כ  של לכול סךב

 .שללה

 יןהב לא אשר' א המתלונן ."המפתח" את לו למסור' א  למתלונן הורה באקדח אחז אשר השודד .8

 . בשפתיו לפציעה וגרם' א  המתלונן של בפניו  אגרוף  הטיח בתגובה והשודד,  ענה לא, דבריו את

 בתוך המתלוננים את נעל ,הרצפה על המשרד של המפתח את אמצ באקדח אחז אשר השודד .9

 .השוד שלל את עימם נושאים כשהם מהמקום ונמלטו לרכב נכנסו והאחר הנאשםו משרדה

 .מהמשרד יצאו נוסף מפתח ובאמצעות משטרהה את זעיקוה המתלוננים .10

 במכשיר או בנשק מזויין כשהוא בחבורה שוד ביצע ,אחרה עם חדא בצוותא, ל"הנ במעשיו הנאשם .11

 אחרת באלימות השתמש או אותו והיכה אדם פצע שודה בשעתו, לפגוע וא לסכן כדי בו שיש

 חלק של או רכב של זיהוי סימני טשטש או זייף, אחר עם חדא בצוותא הנאשם, בנוסף .גופו כלפי
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 שביצועו פשע עבירת ביצוע לצורך ברכב הסתייעו, םזיהוי על המקשה מעשה עשה או, הרכב לש

 .עליו שיוןיר לו שיש ברכב השימוש עקב או ברכב נהיגתו עקב הוקל או נתאפשר

 : הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

: להלן) 1977-ז"התשל ,העונשין לחוק( ב)402 סעיף לפי עבירה –  מחמירות בנסיבות שוד .1

 "(.החוק"

 .לחוק ט413 סעיף לפי עבירה -רכב של חלק של או רכב של זהות שינוי .2

 – א"תשכ ,(חדש נוסח) התעבורה לפקודת 43 סעיף לפי עבירה -פשע לביצוע ברכב הסתייעות .3

1961 . 

 

 

  : התביעה עדי .ג

1. ... 

 

 

 

 

 

 ד"עו, ה'מוצ  חנה חימנות 

 (פלילי) דרום מחוז בפרקליטות עוזרת 

   ,שבע-באר

 פ"תש אייר ד"כ

 2020 מאי 18
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 227125/2020(: א"פל) חקירה תיק מספר

 לנאשם הודעה

 המנויים לייצוג נאשם לזכאות מהתנאים אחד בו מתקיים אם ציבורי סנגור לו שימונה לבקש יכול הנאשם

 .1995 – ו"תשנ, הציבורית הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף

 המשפט-לבית הודעה

 מודיעה המאשימה 1982 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם

 בתיק יורשע אם, בפועל מאסר עונש הנאשם על להטיל המשפט בית יתבקש לפיה אפשרות קיימת כי, בזאת

 .זה
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