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  כתב אישום

 

 ; ת. עפולה(74917/19תיק פל"א ) הנאשמים מואשמים כדלהלן:

 

 :חלק כללי

בע"מ" )להלן:  (1993שדרה )ש.מ חסון ביצעה חברת " 2019 – 2018השנים במהלך  .1

בעיר עפולה )להלן: ...  ברחובמעל קומת כניסה,  קומות 7בן בניין "( מיזם בניה של החברה"

ד )להלן: השל לאחר השלמת"(. בעת הרלוונטית לכתב האישום, הבניין היה האתר"

 "(. הבניין"

מוחמד מוראד  המשנה התקשרה החברה בחוזה עם קבלן ביצוע עבודות השלדלצורך  .2

)להלן:  א.א.את "( יום האירוע)להלן: " 17.2.2019ביום העסיק  הקבלן ."(הקבלן)להלן: "

 "(. העובד"

כ"מנהל עבודה" מטעם החברה, וזאת  1בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, שימש הנאשם  .3

 1988-בהתאם לחובה המוטלת מכוח תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 . "(תקנות הבטיחות)להלן: "



נהג משאית ומפעיל עגורן להעמסה עצמית  2נאשם ום היה בתקופה הרלוונטית לכתב האיש .4

 "(. העגורןכהגדרתו בתקנות ההרמה )להלן: "

לעבודה עם  איתות הוכשר כאתת מוסמך למתן , בעת הרלוונטית לכתב האישום לא העובד .5

הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות בתקנות  הכהגדרעגורן 

, על לעבודה בגובה  וכשרה העובדבנוסף . "(תקנות ההרמה)להלן: " 1992-ואתתים(, תשנ"ג

 . בלבד סולמות, מתוך סלים להרמת אדם ומעל לפיגומים נייחים

 החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום.  .6

 

 העובדות:  .א

לצורך ביצוע  1על ידי הנאשם   2הוזמן הנאשם  "( יום האירוע)להלן: " 17.2.2019ביום  .7

עבודות פירוק ופינוי קרשים אשר שימושו להקמת השלד. לצורך פינוי הקרשים הגיע 

פינוי הקרשים מן הקומות  "(. העגורןלהלן: "משאית אליה מחובר עגורן ) עם  2הנאשם 

לאונקל העגורן על  נקשרו הקרשיםהעליונות בבניין נערך דרך מרפסות הקומות השונות. 

  מנת להורידם מהקומות העליונות של הבניין לקרקע.

פינוי הקרשים  . בפינוי הקרשים מקומה זו לבניין שביעיתהעובד בקומה ה עבד באותו מועד .8

על מנת לאפשר את "(. המרפסתלכיוון הרחוב )להלן: " שפנתהמרפסת  בקומה זו נערך דרך

כך שחזית  למרפסת הצמודיםות הבטיחות , הורדו מעקדרך המרפסת הורדת הקרשים

 . המרפסת לא הייתה מגודרת

נקודות  העובד לא היו בקומה השביעית בה עבדכן העובד לא היה מצויד ברתמת בטיחות ו .9

 עיגון לקשירת רתמת בטיחות.

, התמקם העגורן מחוץ לאתר ברחוב המקביל מהקומה השביעית הורדת הקרשיםלצורך  .10

את הקרשים שקשר  העובדעם שהה בסמוך לעגורן ותקשר  2. הנאשם ולמרפסת לבניין

 .באמצעות קריאות וסימני ידיים

אסופת קשר העובד לא נכח באתר,  1בעת שנאשם ביום האירוע,  10:00בסמוך לשעה  .11

אונקל העגורן באמצעות ל תבקומה השביעיאשר נאספו  "(משא הקרשים)להלן: " קרשים

קרשים מחוץ למרפסת, משא ההוראה מפורשת למשוך את  2נתן לנאשם בטרם חגורות. 

את  2 הנאשם, משך יםרשומאזור משא הק צה המרפסתובטרם הספיק העובד להתרחק מק

 . "(הפגיעה)להלן: " בעובדפגע  ומשא הקרשים שהותקנו עליו העגורן



 הבאות: ד מהקומה השביעית אל הקרקע, ונגרמו לו החבלותכתוצאה מהפגיעה נפל העוב .12

שברים בעצמות הכתף אשר גרמו  ;בעמודה השדרהשיתוק ברגליים; שברים בחוליות 

לחבלה בעצבים של יד ימין; שבר בשוק רגל שמאל; שברים בצלעות בית החזה מצד ימין; 

אי תפקוד בקיס השתן; אי תפקוד שיסוף בראש; חבלה בריאות אשר גרמו לחזה אוויר; 

 . במערכת העיכול

שלהם בלבד שמים מעשה לגבי מכונות שבפיקוחם, המתוארים לעיל, עשו הנאבמעשיהם  .13

או עם אחרים, או שלא נקטו אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהן 

  בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה.

  :ואלו פרטי הרשלנות המיוחסים לנאשמים .14

 : 1נאשם 

 צעה שלא בהנהלתו הישירה והמתמדת. העבודה בו .א

אפשר את עבודת הקורבן באזור המרפסת לאחר הורדת הגידור מבלי שינקוט באמצעי  .ב

 זהירות חליפיים עת הגידור הוסר. 

 . אפשר את עבודת הקורבן בגובה ללא שעבר הדרכה מתאימה לעבודה בגובה .ג

 בצע עבודת אתת ללא הסמכה מתאימה.ל לעובדאפשר  .ד

 )א( לתקנות5בעבודתו כאמור בתקנה ימלא אחר התקנות הקשורות  2נאשם הווידא כי לא  .ה

   . 2חלקו של נאשם להלן, באשר למפורט באופן רשלני, כפי הואפשר לו לעבוד  הבטיחות

 לא נהג כפי שמנהל עבודה היה נוהג במקומו ובנסיבות העניין.   .ו

 : 2 נאשם

 ן. הפעיל את העגורן ללא קשר ישיר עם מקום קשירת המטע .א

 הפעיל את העגורן ללא קשר נאות עם קושר המטען.  .ב

קיבל איתות שלא על ידי אתת שיש בידו  בעת ביצוע פעולות ההרמה באמצעות עגורן .ג
 הסמכה תקפה.  

 פי שעגורנאי מן הישוב היה נוהג. כלא נהג  .ד

 

 
 ם:מיהנאש ם מימואש ןת החיקוק לפיההורא .ב

 
 . 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  (4)א()338עבירה לפי סעיף  – מעשה פזיזות ורשלנות

 



 עדי התביעה:  .ג
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 , עו"דסלים בשארה

 לפרקליטת מחוז צפון פלילי ראשי עוזר              

 

 

 

 

 

 הודעה לנאשם

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

 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית התשנ"ו 18המנויים בסעיף 

 

ר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ א)א( לחוק סד15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

: המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל 1982 –התשמ"ב 

 על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.


