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, נקבע ע"י כב'7022-09-19, במסגרת תיק תעבורה פ"ל 26.9.2019ביום .1

השופט א' איתן, בהתאם להסכמת הצדדים, כי הנאשם ישהה בתנאי מעצר בית

 בירושלים, בפיקוחה של אמו )להלן: "ההחלטה"(.בשכונת רמותמלא בביתו 

079EYFמסוג גלוק, מס' , נגנב מביתו של ר.ע. אקדח 2017בחודש נובמבר .2

)להלן: "האקדח"(.   אותו החזיק ברישיון

.החלק הכללי הינו חלק בלתי נפרד מעובדות כתב האישום



          העובדות:ב.         

עובר לאירוע המתואר להלן, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, גמלה בליבו.1

אליהו אריש )להלן: "אריש"(.לרצוח את של הנאשם ההחלטה 

או בסמוך לכך, הגיע הנאשם לרחוב07:20, עובר לשעה 13.01.2020ביום .2  

לבנייני בסמוך  רכב  כלי  חניית  לאזור  בירושלים,  רמות  בשכונת  פרנקפורטר 

ההחלטה הפרת  תוך  וזאת  "החנייה"(,  "המקום",  )להלן:  כשפניומגורים   ,

מוסתרות בקסדה אותה חבש.

אותה עת נשא הנאשם בתיק את האקדח, כשאל האקדח מחובר חפץ מתכתי.3

המשמש עמעם קול, וכן מחסנית ובתוכה כדורי אקדח.

, הגיע למקום אריש, כשהוא צועד לכיוון ביתו07:20באותו מועד בסמוך לשעה .4

הנמצא באותו רחוב. כשהבחין הנאשם באריש הולך ברחוב, רץ הנאשם לכיוונו

במטרה לרוצחו  כוון לעברו את האקדח, וירה לעברו ירייה אחת אשר החטיאה

את אריש. 

הנאשם רדף אחר אריש אשר נמלט בריצה. אריש עלה על גדר אבן סמוכה.5

יותר11וקפץ לצידה השני, לחצר בניין מס'  ברחוב, הנמצאת במפלס נמוך   

מהחנייה. בתוך כך ירה הנאשם לעבר אריש ירייה נוספת, פגע בו והקליע חדר

לגבו. לאחר מכן נמלט הנאשם מן המקום, ואילו אריש הובהל לבית החולים.

במהלך כל ההתרחשות המתוארת שהו ברחוב עוברי אורח.

השדרה.6 לעמוד  בסמוך  מהקליע  אריש  נפגע  הנאשם,  של  ממעשיו  כתוצאה 

 ו-L1בגובה מעבר חזה מותן, נגרמו לו חבלות רבות, בין היתר שברים בחוליות 

D12 .פגיעות בבית החזה מימין והוא פרפלג ומרותק לכסא גלגלים ,

לגרום שלא כדין למותו של אריש, וכןבמעשיו המתוארים לעיל ניסה הנאשם .7

או מנשק, אבזר  נשא חלק  וגם  לנשיאתו,  דין  פי  על  רשות  נשק בלא  נשא 

הפר הנאשם הוראה שניתנה. בנוסף, תחמושת בלא רשות על פי דין לנשיאתו

כשורה מאת בית משפט וכן החזיק דבר או נכס אחר שיש עליהם חשד סביר
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שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה בהם

כדין.

:הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשםג.

 )להלן:1977( לחוק העונשין התשל"ז-1)305ניסיון לרצח - עבירה לפי סעיף .1

"החוק"(.

)ב( רישא וסיפא לחוק.144נשיאת נשק – עבירות לפי סעיף .2

)א( לחוק.287הפרת הוראה חוקית - עבירה לפי סעיף .3

 לחוק.413החזקת רכוש החשוד כגנוב - עבירה לפי סעיף .4

אילה גלברד-יעקב, עו"ד

ממונה )ראש צוות( בפרקליטות מחוז ירושלים - פלילי

ירושלים

2020 פברואר 13י"ח שבט תש"פ,  

17745/2020, פל"א 621/20פמ''י 

: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 
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:הודעה לבית-המשפט

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

 )להלן: "החוק"( המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982

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

יש למנות לנאשם סנגור, אם הוא איננו15ובהתאם להוראות סעיף  א)ג( לחוק 

מיוצג.
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