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כתב אישום

העובדות:א.

הנאשם משרת כשוטר במשטרת ישראל, ... . במועד הרלוונטי לכתב.1

האישום, ובמסגרת תפקידו כשוטר, החזיק הנאשם באקדח משטרתי

מסוג גלוק, שאותו נשא עמו.

(.  "הדירה"הנאשם נשוי לא.א – ...  והם מתגוררים ....  )להלן:.2

 סמוך2019על רקע סכסוך שנתגלע בינו לבין א.א, ... באוקטובר .3

שמש02:30לשעה  בבית  לשוטרים  הלאומית  במכללה  בהיותו   ,

המכללה")להלן: (, התקשר הנאשם אל א.א, ואיים עליה בפגיעה 

כי הוא בדרכו מהמכללה בחייה בכך שאמר לה בכעס  כדין  שלא 

" תזמיני אמבולנס אני מגיע לרצוח אותך".לדירה והוסיף:

לעבר.4 בנסיעה  הנאשם  החל  א.א.,  עם  השיחה  לאחר  מיד  ואכן, 

הדירה, תוך שהוא נושא עמו את האקדח המשטרתי. 

מיד למשטרה על כך.5 ועקב החשש לחייה, הודיעה א.א.  בצר לה 

הונחתה הוא בדרכו אל הדירה. א.א.  וכי  לרוצחה  איים  שהנאשם 

לאיש, לפתוח  ולא  החדרים  באחד  להסתגר  הדירה,  את  לנעול 

ובמקביל הוזנק לדירה כוח משטרתי.



בנסיעה, בדרכו אל.6 בהיותו   – שיחת האיום אל א.א.  סמוך לאחר 

( וגם באוזניו"האח"הדירה - התקשר הנאשם אל אחיו, .... )להלן: 

איים על א.א. ברצח בכך שאמר לו כי הוא בדרכו לרצוח את א.א

בדירה. האח ניסה להרגיע את הנאשם ולהניא אותו מלעשות כן אך

ללא הועיל. אף הפצרותיו של האח שהנאשם ייפגש עמו ולא יגיע אל

הדירה כיוון ששם כבר ממתינות ניידות משטרה עלו בתוהו והנאשם

היה נחוש בדעתו וחזר ואיים לרצוח את א.א. תוך שאמר, בין היתר:

"אם אני בא הביתה עכשיו אני רוצח אותה.. תקשיב טוב אני

רוצח אותה.. אני בא במטרה להרוג אותה.. תשמע טוב שלא

תגיד שלא אמרתי אני גומר אותה.. אתה לא מכיר אותי כשאני

מכוון זה עד הסוף.. ... ... אני בא עכשיו אני בא ורוצח אותה".

במעשים המתוארים לעיל איים הנאשם על א.א. בפגיעה שלא כדין.7

בחייה או בשלמות גופה.

הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:ב.
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הודעה לנאשם

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

.1995)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 18נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

הודעה לבית-המשפט

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

1982התשמ"ב – 

2



המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט

להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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	ב. הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

