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 כתב אישום

 : הנאשם מואשם בזאת כדלקמן

 כללי: 

 ."(המתלונן)להלן: " 6.1954..., יליד א.אשל  קרוב משפחתוהנאשם הינו  .1

מטופל ע"י ו"(, הקלנועיתשברשותו )להלן: "ליכתו, מתנועע באמצעות קלנועית בההמתלונן מוגבל  .2

 .סיעודימטפל 

 ונן קיים סכסוך שפרטיו ונסיבותיו אינן ידועות במדויק למאשימה. לבין הנאשם למת .3

 

  : העובדות .א

שהה הנאשם סמוך לביתו של או בסמוך לכך,  13:00בשעה , 17.11.22בתאריך  .1

 . אמצעות רצועותבבמקום "(, וקשר את כלביו המקום)להלן: " ...המתלונן במושב 

את הרצועות ששמע את נביחות הכלבים בסמוך לביתו, יצא מביתו, והתיר המתלונן  .2

 שנכרכו סביב הכלבים.

שנמסר הנאשם שהיה במקום לקח את הכלבים איתו, כולל כלב גור סמוך לאחר מכן,  .3

 "(. הגורלהלן: "בתמורה כספית ) לפני כן ע"י הנאשם למתלונן

המתלונן ביקש מהנאשם שישיב אליו את הגור, אולם הנאשם סירב לכך והחל ללכת  .4

, ס"מ 25-כ של באורךסכין קומנדו בתוך מכנסיו, כשהוא נושא על גופו,  מהמקום

 . "(הסכין")להלן:  ובעלת להב ארוכה



לחסום את  ל, עלה המתלונן על הקלנועית שלו, נסע אחר הנאשם וניסהבמעמד הנ" .5

בכך שחג סביבו באמצעות הקלנועית. במהלך הסיבובים, משך דרכו של הנאשם, ה

 .התנגשו הנאשם והמתלונן זה בזה

 ז בסכין ודקר אותו, סמוך לאחר מכן, ניגש אל המתלונן מאחור, כשהוא אוחשםהנא .6

 בגבו, וזאת, בכוונה להטיל במתלונן נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה.

  חר מכן, עזב הנאשם את המקום, כשהוא מותיר את המתלונן המדמם במקום.מיד לא .7

למרכז רפואי האוניברסיטאי  באמצעות אמבולנס מד"אפונה המתלונן, הזעיק סיוע ו .8

 .בגב מצד ימין"(, כשהוא סובל מפצע דקירה מדמם בית החולים"ברזילי" )להלן: "

, ובין היתר, 20.11.22 ועד לתאריך 17.11.22המתלונן אושפז בבית החולים מתאריך  .9

במהלך אשפוזו הוצא הנקז אוויר בלחץ. יציאה של עם  לחזהו של המתלונןנקז הוחדר 

 .  באמצעות סיכות והפצע נסגר

, בכוונה להטיל במתלונן נכות או גרם למתלונן חבלה חמורההנאשם, במעשיו הנ"ל,  .10

ן מחוץ לתחום ביתו או חצריו ; וכן הנאשם החזיק סכימום, או לגרום לו חבלה חמורה

 ולא הוכיח כי החזיקו למטרה כשרה.

 : מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

 1977-לחוק העונשין התשל"ז( 1)א()329עבירה לפי סעיף  – חבלה בכוונה מחמירה .1

 "(.חוק העונשין")להלן: 

 לחוק העונשין. 186עבירה לפי סעיף  –החזקת סכין שלא למטרה כשרה  .2

  : התביעהעדי  .ג

1. ... 

  
 חופית קנטורוביץ, עו"ד

 בפרקליטות מחוז דרום, פלילי א' סגנית בכירה

 ' בכסלו תשפ"גי ,שבע-באר
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 הודעה לנאשם

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

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

 המשפטהודעה לבית 

המאשימה  1982 –)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב א15בהתאם להוראת סעיף 

מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, 

 אם יורשע בתיק זה.


