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 אישום כתב

  :  כדלקמן בזה םמואש םהנאש

 כללי חלק

 אביגור שאול' ברח השלישית בקומה בדירה הנאשם התגורר, האישום לכתב םייהרלוונט יםבמועד .1

 . בירושלים 27

"( 'א: "להלן) יתורעי עם יחד, 1964 יליד ,"(המנוח: "להלן) סער עמוס התגורר האמורים במועדים .2

. הנאשם של מגוריו למקום הסמוך בבניין ,"(הדירה" :להלן)...  בדירה ,הםילדי ארבעתמ שלושהו

 . המנוח של לגינתו השקיפה הנאשם מרפסת

, למאשימה במדויק ידוע שאינו ממועד 2018 משנת החל, למנוח בסמוך הנאשם מגורי תקופת במהלך .3

. ומשפחתו המנוח את להטריד הנאשם נהג, 2019 ברוארפ לחודש עד הזדמנויות של רב במספרו

 ובחתנ כלבתם כי ומשפחתו המנוח בפני טעןו, המנוח תדיר דלת בפעמון ארוכות לצלצל נהג הנאשם

, ביתם את ישרוף לפיהם שונים באיומים ומשפחתו המנוח על לאיים הנאשם נהג כן .לו מפריע והדבר

, הנאשם של דעתו את להפיס 'וא המנוח ניסו לוונטיתהר בתקופה ."טוב לא משהו להם יקרה" וכי
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 על ועקיף ישיר באופן, בצרפת המתגוררים להוריו פנו כן . הכלבה עם להם יסייע כי לו הציעו ואף

  . הנאשם עם ישוחחו שאלה מנת

  . האישום מכתב נפרד בלתי חלק מהווה זה כללי פרק .4

 

 :העובדות.      א

 קודפ המנוח תירד לפתח הנאשם הגיע, למאשימה במדויק ידוע נושאי במועד, 2019 פברואר בחודש .1

 את ושאלה הדלת את פתחה, עת באותה בדירה שהייתה, 'א. הכלבה על שוב להתלונן מנת על בדלת

 ונגד תוגש כי לנאשם אמר מנוחה. ביתם את ישרוף כי הנאשם עליה איים בתגובה. לרצונו הנאשם

 . המקום את עזב והנאשם תלונה

 תא יהפוך כי 'א על ואיים הדירה דלת על שוב הנאשם דפק, לעיל למתואר סמוך, אחרת נותבהזדמ .2

 אל, מלבדו לאיש מפריעה לא הכלבה כי לנאשם אמרו ,המנוח של ילדיו ,'ונ 'ד. םלגיהינו חייהם

 זבע הנאשם .להטרידם להפסיק ממנו מבקשים שהם תוך, קלות אותו והדפו לדירה להיכנס לו התירו

 ."אעשה אני מה תראה: "אומר שהוא תוך, םהמקו את

 דף, מגוריו למקום סמוך, חומה הר תבשכונ הנאשם הפיץ, 11.3.19 ליום עובר, מכן לאחר כשבועיים .3

 בצירוף!!"  עליהם בושה" "הבעלים אלו" "נובח כלב שמעתם" "אביגור שאול' רח" הכיתוב ובו

 . ביתה בחניית להם שארב לאחר לכן םקוד ימים מספר צילם אותם, ואשתו המנוח של תמונותיהם

 לתלות המשיך אשר, הנאשם נגד במשטרה תלונה 'א הגישה, התלבטות ולאחר, לעיל למתואר סמוך .4

 -חיים בעלי צער" שכותרתם סרטונים וביוטיוב בפייסבוק פרסם ואף השכונה רחבי בכל הדף את

 ". סער משפחת

 על והכל, לאחר שברשותם הכלבה את ייתוורע המנוח מסרו, מכן לאחר ימים מספר, האמור חרף .5

  . להטרידם הנאשם יפסיק כך כי בסברם ,הנאשם של דעתו את להפיס מנת

 .תדלב ודפק הדירה פתחל הנאשם הגיע, לכך בסמוך או 18:00 בשעה  ,חנוכה ערב, 23.12.19 ביום .6

 כי אשםלנ אמרה 'א. אביו עם לדבר מעונין הוא כי השיב וזה לרצונו הנאשם את שאל המנוח בן', ר.ד

 . יותר מאוחר לשוב ממנו וביקשה, כעת מתפלל המנוח

, הדירה דלת את פתח שהמנוח בעת. הדלת על ודפק בשנית לדירה הנאשם הגיע, שעה כחצי כעבור .7

 מטבחב עת אותה שעמדה 'א". ברעב למות לו ויגרום אותו יהרוג, אותו ירצח" כי הנאשם עליו איים

 משטרה תזמין כי ואמרה ללכת לנאשם הורתה 'א. יהםעל חזר וזה, לדבריו הנאשם את שאלה

 . המקום את עזב הנאשם. למקום
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 ורהה הדלת את המנוח וכשפתח בשלישית לדירה הנאשם הגיע 23:00 בשעה מכן לאחר סמוך .8

  .כן עשה וזה המקום את לעזוב לנאשם

 . המנוח את להמית הנאשם של בלבו החלטה גמלה לעיל למתואר סמוך .9

 בחניה המנוח של מכוניתו את ראה שהנאשם לאחר, לכך בסמוך או 13:20 בשעה 25.12.19 םביו .10

 במטרה המנוח דירת לכיוון מדירתו ויצא ממטבחו בסכין הנאשם הצטייד, בביתו הוא כי ווידא

 את המנוח פתח כאשר. המנוח דירת דלת על הנאשם דפק, לכך בסמוך או 13:40 בשעה. להמיתו

 מנוחה. העליון גופו בפלג הסכין באמצעות אותו לדקור והחל, אומר ללא הנאשם עליו התנפל, הדלת

 המשיך הנאשם אולם, עזרה ולהשיג לנסות כדי השכנים דירת דלת בפעמון פעמים מספר צלצל

 אזורב הסכין את נעץ לבסוףו הנאשם את לדקור המשיך הנאשם .דם שותת שהתמוטט עד לדקרו

 .המנוח של עורפו

 מצימא כל אולם נשימה וללא דופק ללא כשהוא, בצווארו נעוצה כשהסכין החולים לבית פונה המנוח .11

 . מפצעיו נפטר והמנוח, בתוהו עלו להחיותו הרופאים

 הסתובב, למאשימה ידוע שאינו במקום בדם מוכתמיםה בגדיו את הנאשם זרק, מעשיו לאחר סמוך .12

 כעבור. עקבותיו על שב משטרה דתניי שראה לאחר אולם, ביתו לכיוון וחזר חומה הר בשכונת

  .וחולצה נעליים להחליף ממנו וביקש מכר של לביתו הנאשם הגיע, כשעתיים

 יממש ליךה או תכנון לאחר נעשה והמעשה אדם של למותו בכוונה הנאשם גרם לעיל כאמור במעשיו .13

 היותל עשוי פלוני דבר כי ידע, כדין שלא סכין הנאשם החזיק כן .להמית החלטה וגיבוש שקילה של

 את ועלמנ בכוונה והכל לפענוח ניתן בלתי אותו עשה או במזיד והשמידו שיפוטי בהליך לראיה דרוש

 .ותראי העלמת באמצעות שיפוטי הליך להכשיל או למנוע בכוונה דבר עשה וכן, לראייה בו השימוש

 . להפחידו או להקניטו במטרה בגופו בפגיעה כדין שלא אדם על הנאשם איים בנוסף

 :הנאשם םמואש ןלפיה החיקוק תוהורא .ב

: להלן) 1977 -ז"תשל, העונשין קלחו (1)א301 סעיף לפי עבירה – מחמירות בנסיבות רצח .1

 ."(החוק"

 . לחוק 186 סעיף לפי עבירה -כדין שלא סכין החזקת .2

 .לחוק 244 סעיף לפי עבירה -משפט הליכי שיבוש .3

 . לחוק 242 סעיף לפי עבירה -ראיה השמדת .4

 . לחוק 192 סעיף לפי עבירה -ומיםאי .5
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     Shvat 5780 - 27 January 2020 1, היום ,ירושלים

 

 ד"עו, שוהם גלית         ד"עו, ליבסקינד בני

 (צוות ראש) הממונ    (                       פלילי) ירושלים מחוז בפרקליטות בכיר סגן

 (פלילי) ירושלים מחוז בפרקליטות                      

 

    

 239/20  : ם-י.מ.פ

 (ר"ימ) 556175/19    .: א.פ

 

 םמילנאש הודעה

 גלייצו נאשם לזכאות מהתנאים אחד הםב מתקיים אם ציבורי סנגור הםל שימונה לבקש יםיכול םמיהנאש

 .1995 – ו"תשנ, יבוריתהצ הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף המנויים

 

 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם המשפט-לבית הודעה

 אם, בפועל מאסר עונש םמיהנאש על להטיל יתבקש המשפט בית כי, בזאת מודיעה המאשימה 1982

 .זה בתיק ויורשע
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