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:                          מיכאל ניקולקיןהנאשם

1995ת"ז ...; יליד 

 מרח'..., בת ים

  16.12.2019  כעת במעצר מיום 

כתב אישום

   תחנת מרחב איילון(:  542550/2019  העובדות )פלא א.

מבוא:.1

)להלן: א. ז"ל  קליינמן  יליד "המנוחיבגני  אחיו1987"(,  הינו   ,

(. מזה כשנה, התגוררוהאחים"למחצה של הנאשם )להלן ביחד: "

(.הדירה"האחים בבית ברחוב ...  בבת ים )להלן: "



"(.התיירות הינן תיירות מבלארוס )להלן ביחד: "א.א.. וב.ב..ב.

השתיים התגוררו מספר ימים, עובר לכתב האישום, עם האחים בדירה,

תמורת דמי שכירות נמוכים. 

סידורי השינה בדירה הקטנה כללו לינתם של האחים באותהג.

המיטה בסלון הדירה ולינתן של התיירות בחדר השינה היחיד בדירה.

בין הנאשם למנוח שררה מערכת יחסים מעורערת והם הרבוד.

לריב ביניהם.

או בסמוך לכך, שב הנאשם ממקום01:00, בשעה 15.12.19ביום .2  

עבודתו לדירה. מיד עם הגעתו לדירה התפתחה בין הנאשם למנוח מריבה

על רקע עניינים משפחתיים. המנוח צעק על הנאשם, אמר לו שמאס בו

והורה לו לעזוב את הדירה לאלתר.        

 התקשר הנאשם לא.א. וביקש לשוב02:47בסמוך לאחר מכן, בשעה .3

 ולאחר שהאחרונה אישרה לנאשם שיכול לשוב לדירה, חזר הנאשםלדירה

לדירה.

 או בסמוך לכך, נכנס הנאשם לחדר השינה בדירה. אותה03:30בשעה .4

העת ישנה במיטה א.א.. הנאשם, שחש חיבה מיוחדת לא.א., נכנס למיטתה

ללא רשותה ואמר לה כי הלילה הוא יישן עמה. בעקבות מעשיו של הנאשם

החלה א.א. לבכות ודרשה ממנו לעזוב את המיטה.  

לאחר שיצא הנאשם מחדר השינה התפתחה בינו לבין המנוח מריבה.5

קשה, בין היתר על רקע מעשיו בחדר השינה והמנוח דרש מהנאשם לעזוב

ובשעה  הדירה  את  עזב  הנאשם  בשנית.  הדירה  הגיע6:00את  בבוקר   

12:00 בשעה 16.12.19למלונית ברח' ... בבת ים ושכר חדר עד ליום שני, 

"(.המלונית)להלן: "

בשעה 16.12.19ביום .6 , התקשר המנוח לנאשם וביקש ממנו12:30 

לשוב הביתה. הנאשם שב לביתו, שם שהו אותה העת המנוח והתיירות.

לישון.7 יחד באותו הערב, פרשו התיירות  קרוב לחצות לאחר שסעדו 

בחדר השינה. הנאשם והמנוח נותרו ערים מספר שעות לאחר מכן, בסופן

פרש המנוח לישון במיטתו בסלון הדירה.
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 או בסמוך לכך חיפש הנאשם באינטרנט באמצעות מכשיר5:53בשעה .8

הטלפון הסלולרי שלו דרכים אפשריות להביא למותו של אחיו ולשם כך .

" חיפוש  מילות  )לא בהומור(הקליד  להרוג אח  בעליאיך  מילים  או   "

לבצע כיצד  לפורומים המדריכים את המשתמשים  נכנס  דומה.  משמעות 

" עריפת ראש בעת שנתו שלהמתה בדרכים שונות, לרבות באמצעות 

".הנרצח

באורך .9 להב  בעלת  סכין  הנאשם  נטל  מכן,  לאחר  ס"מ30בסמוך   

מהמגירה במטבח. הנאשם שוטט בדירה כעשר דקות נוספות, כשהוא אוחז

בסכין בידו הימנית. 

ניגש הנאשם למיטתו של המנוח, שישן.10 או אז, כשהוא מצויד בסכין 

אותה העת, כרע את ברך ימין, הניף ונעץ את הסכין בחוזקה בחזהו של

" )להלן:  יחידה  דקירה  התרומםהדקירה הקטלניתהמנוח,  בתגובה   .)"

המנוח בבהלה, נשנק מכאב, זעק "אמבולנס" והתמוטט.

לחדר.11 נכנס  המנוח,  של  בחזהו  נעוצה  הסכין  את  שהותיר  הנאשם, 

זהו הרגתי את אחי..השינה של התיירות, העיר אותן משנתן ואמר להן "

 התיירות, שנבהלו מדבריו של הנאשם נמלטו מהדירהאבל תכננתי הכל".

והותירו את הנאשם שכוב במיטתן.

מספר דקות לאחר שעזבו התיירות את הדירה עזב הנאשם גם הוא את.12

הדירה, כשהוא מותיר את המנוח מתבוסס בדמו על רצפת הסלון, נושם את

נשימותיו האחרונות. הנאשם נמלט לחדרו במלונית בבת ים ששכר מבעוד

מועד.

בהמשך לכוונתו להמית את המנוח, לא דיווח הנאשם על דבר הרצח.13

ולאחר כשש שעות בהם12:52למשטרה או לכוחות ההצלה ורק בשעה   

שהה במלונית בבת ים ביקש להסגיר עצמו למשטרה.

כתוצאה ממעשי הנאשם ומהדקירה הקטלנית נקבע מותו של המנוח.14

הדקירה הקטלנית גרמה להצטברות דם בקרום הריאה., לשאיפתבדירה. 

דם לריאות ולהלם תת נפחי בשל איבוד דם מאסיבי שגרמו למות המנוח.

במעשיו המתוארים לעיל, גרם הנאשם בכוונה למותו של המנוח, לאחר.15

הליך ממשי של שקילה, תכנון וגיבוש החלטה להמיתו. 
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:הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשםב.         

( לחוק העונשין,1א )א()301 עבירה לפי סעיף רצח בנסיבות מחמירות - 

1977התשל"ז-  

פנינה לוי, עו"ד

סגן בכיר בפרקליטות מחוז ת"א

)פלילי(

2020 ינואר 02

ה' טבת תש"פ

05/00005820/19פמת"א )פלילי( 

:עדי התביעהג.

1......

הודעה לנאשם 

אחד בו  מתקיים  אם  ציבורי  סנגור  לו  שימונה  לבקש  יכול  הנאשם 

)א( לחוק הסנגוריה18מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

.1995הציבורית, תשנ"ו – 

הודעה לבית-המשפט

סעיף  להוראת  משולב[15בהתאם  נוסח   [ הדין הפלילי  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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