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 ..., ת.ז. 29/11/00יליד                                          

 , קרית ים...רחוב                                          

 (04/01/22)במעצר בתיק זה מיום              

 

 

  כתב אישום

 

 מואשם בזה כדלקמן:ם הנאש

 

 

  : העובדות .  א

 

( )להלן יחדיו: ""ב)להלן:  ב..ב(, ועם ""א)להלן:  א..אהנאשם מצוי בקשרי חברות עם  .1

)להלן:  1979(. בין הנאשם וחבריו לבין משה אלנקווה ז"ל, יליד "חבריו של הנאשם"

 ( אין כל היכרות מוקדמת."המנוח"

שדרות הסמוך ל נפגשו הנאשם וחבריו בפארק 19:45בסמוך לשעה  03/01/22בתאריך  .2

בילו יחדיו בשעות אחר הצהריים יחד עם משפחתו  ., לאחר שהנאשם ובבקרית ים 39 מח"ל

 " THE BULLDOGבמהלך המפגש החליטו הנאשם וחבריו ללכת לקיוסק בשם " ..של ב

בקרית ים )להלן:  1הסמוך ל"בריכת גליה" בשדרות פנחס ספיר ( "הקיוסק")להלן: 

אולר רב תכליתי המכיל ולאחר מכן החזיק הנאשם על גופו  המפגשבמועד (. "הבריכה"
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ס"מ, שלא למטרה כשרה )להלן:  8.5-כסכין חדה אותה ניתן לקבע, ושאורך להבה הוא 

 (. "הסכין"

 אספלטלרחבת  ,20:02בסמוך לשעה  ,הנאשם וחבריו הלכו ממקום המפגש עד שהגיעו .3

, שבאותו המנוח .("הזירה", שם שהה באותה העת המנוח )להלן: שצמודה לבריכה מדרום

אומר "אוהב  תוך שהוא התקדם לעברם ,.וב .אהבחין בנאשם, ערב צרך משקה אלכוהולי, 

וטפח קלות על  מולם"מי רוצה לריב", וכשהגיע אליהם נעמד -ו אותכם", "שונא אותכם",

אמר למנוח שהוא שיכור ושעדיף שיילך בדרך שלו והם בדרך שלהם,  .ב. .וב .כתפיהם של א

 ."יהיה לו בלאגן"ושלא "ייפול" על חבר'ה פחות סובלניים מהם ו

צעד אחד   עשההנאשם גמלה בליבו של הנאשם החלטה לגרום למותו של המנוח.  בשלב זה .4

בבית  דקירה אחת, ,בעוצמהאותו ודקר  לעבר המנוח התקדםואז , , שלף את הסכיןלאחור

קרעים לגרמה ו לחזהו של המנוח חדרהלהב הסכין  .בכוונה לגרום למותו החזה העליון,

 . )אבי העורקים(שורש הותין בהריאתי, ו הממרי, בעורק עורקב

וסברו שהיכה אותו  , שלא הבחינו בכך שהנאשם דקר את המנוח.וב .מיד לאחר מכן א .5

להרביץ למנוח כי הוא לא עשה אין צורך , אמרו לו שמעל המנוח הדפו את הנאשם ,באגרוף

ם ע המשיכו לשוחח .וא .ב .מהמקום ללכתעליהם שו לא בא לריב, המנוחש, להם דבר

עם חלו ללכת יחד ה, ועשה שהנאשםאמרו לו שהם מצטערים על מה ר שניות, המנוח מספ

  הנאשם לכיוון הקיוסק.

אמר הנאשם לחבריו שהוא דקר מיד לאחר מכן, בדרך לכיוון הקיוסק ובטרם הגיעו אליו,  .6

 ,.וא .בהסתובבו למשמע דברים אלה תוך שהוא מחזיק את הסכין בכף ידו.  ,את המנוח

 , והזעיקו כוחות מד"א לזירה.על האדמהונפל שהתמוטט בשלב זה  ,מנוחחזרו אל ה

 הנאשם שינה את כיוון הליכתו, והלךשבו על עקבותיהם וחזרו אל המנוח,  .וב .בשלב שא .7

בכוונה  ,בפח אשפהשם זרק את הסכין , לרחוב ש"י עגנוןהסמוך לזירה  דרך פארק עגנון

 .האת השימוש בה כראילמנוע 

, והעבירו את המנוח לבית במנוחביצעו החייאה ממושכת  לזירהכוחות מד"א שהגיעו  .8

החולים רמב"ם, שם הובהל המנוח, כשהוא מונשם ומורדם לניתוח מציל חיים כשהוא 

כתוצאה מהדקירה. חרף מאמצי הרופאים  ובעורק הריאה סובל מקרע בעורק הראשי

 .  06/01/22-נקבע מותו בבוקר יום ההמנוח נפטר ו, בהמשך וניתוח נוסף שנערך

דקירה בחזה שהובילה לסיתום המוות מוחי בעקבות ממותו של המנוח נגרם כתוצאה  .9

 .הכיפורת )טמפונדה(

 ;במעשיו כמתואר לעיל .10

 .של המנוח ו, למותבכוונהגרם הנאשם,  .א

 החזיק הנאשם סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו, שלא למטרה כשרה. .ב

, על דרך של למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דיןה בכוונ עשה דבר .ג

 .העלמת ראיות

 

 

 :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן ב.   
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לחוק העונשין, )א( רישא 300עיף עבירה לפי ס –)עם יסוד נפשי של כוונה(  רצח  .1

 . 1977-התשל"ז

 .1977-התשל"ז העונשין,לחוק )א( 186עבירה לפי סעיף  – החזקת סכין שלא כדין .2

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 244עבירה לפי סעיף  – שיבוש מהלכי משפט .3

 

 

 

 :עדי התביעהג.  

1. .... 

 תחנת זבולון( –7296/22)פל"א  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טל עופר, עו"ד     

 פלילי –סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז חיפה 

 

 

 

 

 

 

 לנאשם ותהודע

אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג  וסנגור ציבורי אם מתקיים ב ויכול לבקש שימונה להנאשם 

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

 

, מודיעה 1982 –לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב  (1א)א()15סעיף בהתאם להוראת 

הכרעת דין מרשיעה, המאשימה תבקש מבית המשפט המאשימה כי קיימת אפשרות לפיה לאחר 

 להשית על הנאשם, בין היתר, עונש של מאסר בפועל.

 

 


