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 -נ  ג  ד      -

 
 ח'ליפה חסיין בן יוסף   :הנאשם

 4917יליד  ת"ז   

 אעבלין  

 
 

 )הנאשם עתה במעצר(  

   

  כתב אישום

 

 הנאשם הנ"ל מואשם בזה כדלקמן:

 

 : (49110404741פלא  ימ"ר צפון 449041 )פ"א העובדות  .א

(, התגוררה במועד הרלוונטי בעפולה עם "שלי")להלן:  0990שלי רחל דדון, ילידת  .0

   .שלמה, עומרי ודניאלהוריה, יעקב ואילנה, ועם אחיה 

 פנייתה להתקבל לחברת "הוט" , חיפשה שלי עבודה ובמסגרת00...0ובר לתאריך ע .2

באזור  ים, הממוקמ("בבקום")להלן:  התבקשה להגיע לראיון במשרדי חברת בבקום

. תואם לשלי ראיון עבודה ("רמת גבריאל")להלן: התעשיה "רמת גבריאל" במגדל העמק 

הוראות הגעה בדואר אלקטרוני  ונשלחו אליה 3:81בשעה  00...0בבבקום לתאריך 

 (."הוראות ההגעה")להלן: 

, יצאה שלי את ביתה שבעפולה בדרכה לראיון העבודה, כמפורט 00...0ואכן, בתאריך  .8

וטובוס עלתה לא 0:81לעיל. שלי המתינה בתחנה המרכזית בעפולה, שם, סמוך לשעה 

וכה ל"פרץ סנטר" , הגיע האוטובוס לתחנה הסמלערך ..:0שעה ציבורי למגדל העמק. ב

שלי ירדה מהאוטובוס, חצתה את הכביש במגדל העמק ושם, בהתאם להוראות ההגעה, 

 והמתינה בתחנת הסעה.

מ"ר במקביל, בשעות הבוקר של אותו יום, נסע הנאשם, אשר עובד כנהג מונית, במונית  .0

 ן,(, כהרגלו, מביתו שבאעבלי"המונית")להלן:  00.9זכות ציבורית , מספר .31-001-2

הנאשם הסיעם שברמת גבריאל.    KLA במפעל המועסקים עובדים אסף לקרית ים, שם

  , ונסע מהמקום.   ..:0הנזכר לעיל, הורידם שם סמוך לשעה   KLA-ל



אל תחנת ההסעה בה המתינה שלי ואספה  , הגיע הנאשם במונית3:10וך לשעה סמ ..

אינו  תפתחה שיחה שתוכנהין הנאשם לבינה הוב "בבקום"למוניתו. שלי ביקשה להגיע ל

 ידוע למאשימה.

לא  אך, ממניעים שאינם ידועים למאשימה, רמת גבריאלשם החל בנסיעה לכיוון הנא .0

 .("המגרש")להלן:  אזור התעשיהנטוש בפאתי  הביאה ליעדה אלא הסיעה למגרש חניה

ופתחה עמה החלה לחשוש מפני הנאשם, התקשרה שלי לבת דודתה ש, מבעודם במונית .0

אחת  –ה. תוך כדי השיחה, לחשה שלי לבת דודתה כי היא נמצאת "במונית בשיח

 המפחידות" וכי היא "לא נושמת". השיחה נותקה.

 גמלה בלבו של הנאשם החלטה להמית את שלי. ידוע למאשימה,בשלב שאינו  .3

המונית ויצא ממנה. הנאשם  , עצר הנאשם את3:01, סמוך לשעה בהגיעם למגרשוכך,  .9

בתרחיש מדויק ס"מ, ו 0-ס"מ, ורוחבו כ 01-כ להבה הינוה וחדה, שאורך נטל סכין ארוכ

ברחבי המגרש, כאשר היא מנסה קר את שלי שוב ושוב, שאינו ידוע למאשימה, ד

 להימלט מפניו, ללא הצלחה.

 את שלי נאשםגם כשהיא נגררת על ידו ממקום למקום, דקר הבמשך דקות איומות,  .01

 ללא רחם.  - בגרונה, באמתה, בירכה, בחזה ובאחוריה עמוקות; במותניה, בגבה,דקירות 

ואף שרטה אותו, אך ניסתה להגן על עצמה מפניו באמצעות ידיה שלי נאבקה בנאשם,  .00

 ונסע מהמקום. יר אותה הנאשם, במגרש, מתבוססת בדמהלבסוף, השאלא היה בכך די. 

 עד למותה.פצועה ודקורה, שכובה על גבה, שלי נותרה במגרש,  .02

הנאשם נמלט מהמקום ובדרך זרק את מכשיר הטלפון הסלולרי של שלי, אשר נותר  .08

במונית, דרך חלון המונית, סמוך לכניסה למגרש. משם המשיך הנאשם בנסיעה לכפר 

 של שלי שנותר אף הוא במונית.  ארנקהחג'אג'רה, שם זרק לצידי הכביש את 

ניקה באמצעים שונים את  ימים שלאחר מכןאותו יום ובהנאשם נסע לביתו ובמהלך  .00

במהלך  נספג במושב המונית אשר של שלי דמה את המונית במטרה להעלים ממנה

 .ההתרחשות במגרש המתוארת לעיל

 0-בעומק של כ משמאל פצע דקירה בחזהנגרמו לשלי , כתוצאה ממעשי הנאשם)א(  ..0

ירה פצע דקדרך המעיים; החודרת  ס"מ 0-בעומק של כרה במותן שמאל ס"מ; פצע דקי

ס"מ  9-בעומק של כ פצע דקירה בעכוז מימיןהחודרת דרך שרירי הגב;  בגב משמאל

פצעי חתך מרובים בכפות ; פצע חתך בשד הימני; החודרת דרך שרירי העכוז ופתח האגן

ס"מ המגיע  ..08-ס"מ; חתך באורך כ 01-הידיים; פצע דקירה בזרוע שמאל בעומק של כ

 0-בעומק של כמנית; פצע דקירה בצוואר משמאל פצע חתך בירך היעצם; חשיפת העד ל

 וקנה הנשימה. בלוטת התריסהחודרת דרך  ס"מ

)ב( עוד נגרמו לשלי פצעי שפשוף ושריטה רבים על ברכיה, שוקיה, אמותיה ובבהונות 

 רגליה. 

המתוארים לעיל, נגרם לשלי הלם תת נפחי, כתוצאה מאיבוד  כתוצאה מפצעי הדקירה .00

 .אשר הביא למותה – דם



וזאת לאחר  בכוונה תחילה שליגרם הנאשם למותה של לעיל,  מתואריםבמעשיו ה .00

כן החזיק  .שהחליט להמיתה והמיתה בדם קר בלא שקדמה התגרות בתכוף למעשה

עשה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הנאשם בסכין מחוץ לחצריו שלא למטרה כשרה ו

  הליך שיפוטי בדרך של העלמת ראיות.

 

 :מואשם הנאשם ןקוק לפיהת החיוהורא ב.

)להלן:  0900-זלחוק העונשין התשל" (2)א()811עבירה לפי סעיף  – רצח בכוונה תחילה .0

 ."(החוק"

 )א( לחוק.030עבירה לפי סעיף  –החזקת סכין שלא למטרה כשרה  .2

 לחוק. 200עבירה לפי סעיף  –שיבוש מהלכי משפט  .8

 

 

 , עו"דאילנה ירושלמי                                                                                                

 מחוז צפון ( בפרקליטות)פלילי מחוזית מנהלת מחלקה                                                                     
 

  
 , עו"דרועי אלפסי       

 טת מחוז הצפוןליקלפר סגן בכיר                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :עדי התביעה .ג

0.   

 

 

 
 2100יולי  19       נצרת עילית

 ' תמוז תשע"דאי                          
 

 

 הודעה לנאשם

)א( לחוק 03יף ם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעהנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי א

 ..099 –תשנ"ו ה הסנגוריה הציבורית

 

 4914 –נוסח משולב[ התשמ"ב א)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]45 המשפט בהתאם להוראת סעיף-הודעה לבית

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

 זה.

 


