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כתב אישום

 :הנאשם מואשם בזאת כדלקמן

 צח"מ דן(:326574/2019 פלא 2356-19-6 )פ.א.   העובדותא.

)להלן: "המנוחה"(, ושל ג.ג.1953הנאשם הינו בנם של ב.ב., ילידת .1  

)להלן: "האב"( )להלן יחד: "ההורים"(.

)להלן:.2 בדירתם  והאב  המנוחה  עם  הנאשם  התגורר  השנים  לאורך 

"הדירה"(, אשר ממוקמת בקומה הראשונה בבניין דירות ברחוב ... בבני

בכתב המתואר  לאירוע  עובר  ימים  כחודש  "הבניין"(.  )להלן:  ברק 

יום ה-  , או26.7.19האישום, שכר הנאשם דירה משלו וכשבוע לפני 

בסמוך לכך, חזר הנאשם להתגורר יחד עם ההורים בדירה.  

, יצא הנאשם מהדירה05:36, בסמיכות לשעה 27.7.19ביום שבת ה- .3

ונכנס לחדר בו לן ומהבניין. זמן קצר לאחר מכן, שב הנאשם לדירה 

)להלן: "החדר"(. באותה עת, שהו המנוחה והאב בחדר ההורים.

לאחר שהנאשם שב לדירה, קמה המנוחה לקראתו ונכנסה לחדר. אז,.4

החליט הנאשם להמית את המנוחה, הלך לחדר סמוך ונטל מכוננית סכין



 ס"מ )להלן: "הסכין"(, נכנס לחדר ודקר18בעלת להב באורך של כ - 

כ-  לגרום למותה,  בכוונה  המנוחה באמצעות הסכין,  פעמים14את   

בפלג גופה העליון וזאת לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה

להמיתה.

בעקבות מעשיו של הנאשם נגרמו למנוחה שלושה פצעי דקירה בגבה,.5

שישה פצעי דקירה בחזה, שני פצעי דקירה משני צידי הגו, ושני פצעי

דקירה בבטנה. כמו כן, נגרם למנוחה פצע באגודל השמאלי של ידה,

אשר נקטע כמעט באופן מלא ופצע חתך שטחי בחזה. 

 במהלך הדקירות זעקה המנוחה וניסתה להתגונן באמצעות ידה מפני.6

הנאשם. 

מיד לאחר מכן, יצא הנאשם מהחדר, כשהוא מותיר את הסכין נעוצה.7

בגופה של המנוחה, כשהיא מתבוססת בדמה. עקב מעשיו של הנאשם,

נפטרה המנוחה באופן מידי.

בהמשך למתואר לעיל, שטף הנאשם את ידיו בחדר הרחצה שבדירה,.8

לדירה ואת המפתח  לבניין  בכניסה  כפכפיו  יצא מהדירה, השליך את 

בחצר הקדמית של הבניין.

במעשיו המתוארים לעיל, גרם הנאשם בכוונה למותה של המנוחה וזאת.9

לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמיתה.

 :  הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשםב.
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הודעה לנאשם

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

)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו –18לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

1995.

הודעה לבית-המשפט

סעיף  להוראת  משולב[15בהתאם  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  א')א( 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב –   

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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