
 -21-09: פ"ת      המשפט המחוזי בחיפה בבית

 3890/21פמ"ח:        חובת מינוי סנגור

                                 

 

 

 מדינת ישראל המאשימה:

 פלילי –באמצעות פרקליטות מחוז חיפה  

 א' קריית הממשלה, חיפה 15ם י-לפ 

 02-6467060פקס:  073-3921500טלפון:  

 

 נ  ג  ד     

 

  מוסטפא )בן מוחמד( חליל :םשהנא

 שפרעם            30.4.1984, יליד ... ת"ז

 (9.9.21)במעצר מיום    ...טל' 

 

  

 

 כתב אישום
 

  כדלקמן:בזאת  םמואש םהנאש

 א. העובדות:

מצלמות אבטחה, פיקוח עירוני ל, במוקד "(העירייההנאשם עובד בעיריית שפרעם )להלן: " .1

קט "עיר ללא אלימות". מוקד המצלמות ומקום עבודתו של הנאשם, שוכן במסגרת פרוי

מערבי של -"(, בקומה השנייה בחלק הצפוןבניין העירייה"בבניין העירייה בשפרעם )להלן: 

 "(. המוקד"בניין העירייה )להלן: 

בסמוך למוקד ולבניין העירייה, נמצאים כביש דו נתיבי, אזור מסחר ובו חנויות, סניף בנק  .2

 ובתי מגורים. 

כי העירייה לא משלמת לו את הנאשם סבר במדויק למאשימה,  הידועשאינה  מזה תקופה .3

ביקש , מלוא שכרו עבור השעות בהן עבד. הנאשם פנה מספר פעמים לאחראים עליו בעירייה

כתב האירוע שיתואר להלן ב עבודתו במוקד, אולם עד למועדשכר גבוה יותר עבור לקבל 

 שכר. הלא בא על סיפוקו מהאישום, הנאשם 

, ...סוואגן לבן, מ"ר קהנאשם ברכבו מסוג פול, הגיע 08:10בסמוך לשעה  9.9.21בתאריך  .4

במטרה להיפגש עם חשב העיריה ולברר עמו את טענותיו , ונכנס לבניין מביתו לבניין העירייה

 לגבי שכרו. 



יכך לא עלה בידי הנאשם חשב העירייה לא שהה בעירייה במועד הגעת הנאשם לבניין, לפ .5

לפגוש בו. בהמשך הבוקר, משהתברר לנאשם כי לא יוכל לקבל מהעירייה מענה לטענותיו לגבי 

   הלך אל המוקד ונכנס אליו.  11:00שכרו באותו מועד, הוא חש זעם ותסכול, ובסמוך לשעה 

בת שב הנאשם על כיסא הסמוך לעמדת פיקוח המצלמות, המוצהתייבהמשך למתואר לעיל,  .6

מסכי כוס קפה על אחד מהנאשם זרק אז, . "(השולחן)להלן: " על שולחן במרכז המוקד

 נשבר ונפל מהשולחן. המחשב מסך המחשב שהיה מוצב על השולחן, 

בשלב זה, גמלה בליבו של הנאשם החלטה להצית את המוקד, שהינו נכס של המדינה,  .7

 המשמש את הציבור. 

 יץ בערה מסוג מדליק פחמים לבן המחולק לקוביות, נטל הנאשם חומר מאבהמשך להחלטתו .8

מספר קוביות של , ובאמצעות מצית שהייתה במקום, הדליק "(מדליק הפחמים)להלן: "

עשה זאת . רבים ציוד מחשב וניירות שבקרבתועל השולחן, כ ןמדליק הפחמים והניח אות

ציבור. של המדינה המשמש את השהינו נכס  במטרה להעלות באש את המוקד, הנאשם

לעלות באש,  השולחןכתוצאה מהדלקת קוביות מדליק הפחמים והנחתן על השולחן, החל 

 הסמוכים.  והחדריםדרון התפשטה בכל המוקד, המסשבהמשך 

מי שפגש לאחר שהמוקד החל לבעור, יצא הנאשם מן המוקד ובניין העירייה, והתריע בפני  .9

 ניסוהגיעו למוקד ושניים מעובדי העירייה כי פרצה בו שריפה. בדרכו, שלא יגיעו למוקד 

לכבות את האש באמצעות מטף, אך לא הצליחו להשתלט על האש שהשתוללה באותה העת. 

 שאר העובדים שנכחו במקום נאלצו להימלט מן הבניין ולהתפנות ממנו. 

 ו על האש וכיבו אותה.השתלט, בהמשך, כוחות כיבוי אש ומשטרה הגיעו למקום .10

שכילתה את המוקד כליל, ואת המסדרון של הנאשם, פרצה שריפה  ממעשיו כתוצאה .11

למוקד  החדרים הסמוכיםכתוצאה מנזקי אש ועשן.  ,החדרים הסמוכים לו בצורה חלקיתו

הנזק שנגרם כאמור למוקד כתוצאה מהפעלת מערכת כיבוי אש והצפת מים. בנוסף ניזוקו 

 -כ בסכום שלהוא  ת כתב האישום,הערכה ראשונית נכון למועד הגשבולחדרים הסמוכים לו, 

447,605  .₪ 

 במעשיו המתוארים לעיל:  .12

 בנכס של המדינה המשמש את הציבור. שילח הנאשם אש במזיד, בדבר לא לו, במטרה לפגוע
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 לנאשם ותהודע
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