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 אריה פורטלבן  צבי  : הנאשם

 ...; ת"ז 07/05/1977יליד 

 אשקלון ...  

 .טלפון: 

 [9.202030.]עתה במעצר מיום 

 

 

 כתב אישום

 

   :העובדות .א

חנה "(, הרכב)להלן: "...מסוג  ,הנאשם ברכבוהגיע  לערך, 10:47, בשעה 27.9.21ביום  .1

"( ונכנס הדוארלציון )להלן: "-א' בראשון4שברח' ראובן ובת שבע חניית הדואר ב

 לגינה סמוכה כשהוא לבוש חולצה לבנה ומכנס קצר.

יצא ברכבו מחניית הדואר, חזר הנאשם לרכב ו לערך, 11:11בהמשך לאמור, בשעה  .2

 .ברכב לציון והחליף את בגדיו-ראשון 3רח' דוידזון שם חנה בנסע לרחוב הסמוך, 

לערך, יצא הנאשם מהרכב כשהוא לבוש מכנס כחול ארוך, חולצה שחורה  11:35בשעה  .3

לבנה והלך  זוהר המכסה את צווארו וקסדת בטיחות אפודארוכת שרוולים, מעליה 

 ת על הדואר.ותצפ לכיוון הדואר

, לקוחות בדואר, בשעה שלא היו דוארלערך, מספר דקות לפני סגירת ה 11:57בשעה  .4

ששהו  דוארעובדת ומנהל הה לעבר ,שירותהמבעד לחלון , כיוון דוארנכנס הנאשם ל

 ודרש מהם "את הכסף". גליל שחור הנחזה לקנה אקדח,  ,במקום

על  ווהניח "(הכסףבשטרות )להלן: "₪  5,642דואר סכום של בתגובה, הוציא מנהל ה .5

בהליכה  . מיד לאחר מכן, לקח הנאשם את הכסף, עזב את הדואר, חזר לרכבוהדלפק

 מהירה ועזב את המקום.



כאשר בשעת ₪  5,642סכום כסף בסך  דוארבמעשיו המתוארים לעיל, גנב הנאשם מה .6

 הכסף.  כדי להשיג את חפץ הנחזה לאקדח על עובדי הדוארהמעשה איים באמצעות 

 :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

 1977-לחוק העונשין התשל"ז (א)402 עבירה לפי סעיף – שוד .1

  עדי התביעה: .ג

1. ... 

 

 
 

 

 עו"ד , אביטל פינק  

 פלילי  –מרכז בפרקליטות מחוז  הבכיר ניתסג 

 

 ' חשון, תשפ"בח   2021, באוקטובר 14אביב           -תל

 (לציון-ראשון יל"פ) 686696/2021פל"א   5324/21פמ"מ 

 

 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 

 המשפט-הודעה לבית

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

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

 אם יורשע בתיק זה.

 


