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 ם ו ש י א - ב ת כ

 : כדלקמן בזאת מואשם הנאשם

 

 (: דן מ"צח 243976/2020' פלא) העובדות .א

 

 מאיהל הנאשם בין התקיים, האישום בכתב המתוארים לאירועים שקדמה השנה במחצית .1

   .רומנטי קשר ("המנוחה": להלן) 7/7/1998 ילידת, ל"ז קוישניא

 

( "הדירה": להלן) ןג ברמת .. ברחוב הנאשם התגורר, האישום לכתב הרלבנטית בתקופה .2

: להלן) 15/12/2002 ילידת .. אחותו עםו ("האם": להלן) אלמוג גלית אמו עם יחד

 . הוריה בבית התגוררה המנוחה(. "האחות"

 



, למאשימה ידועה שאינה מסיבה, 16/5/2020 לתאריך עובר, ידועה לא תקופה במשך .3

 .ואחותו אמו ,המנוחה של ןלמות להביא בדעתו הנאשם שקל

 

 לאחר, לדירה המנוחה הגיעה ,לכך בסמוך או 14:15 שעהב 16/5/2020 - ה שבת וםבי .  4

, מסוים בשלב .אחותוו הנאשם בדירה ושה עת אותה .קודם יום הנאשם עם זאת שתיאמה

  .מהדירה תצא שאחותו לאחר ,המנוחה של למותה לגרום ההחלטה הנאשם של בליבו גמלה

 

 הנאשם, עת אותה. מהדירה הנאשם של אחותו יצאה, לכך סמוךב או 17:50 שעהב .5

  .הנאשם של בחדרו שהו והמנוחה

 

 מנוחההמ הנאשם ביקש, הפועל אל החלטתו את להוציא כדיו 18:25 לאחר סמוך

 מופנה שגבהכ ,המנוחה אל ונצמד נשכב הנאשם. השמאלי צידה על המיטה על לשכב

 .החלטתו ביצוע על להקל במטרה, אליו

 

 של צווארה את בחוזקה בזרועו הנאשם לפת ,השמאלי צידה על שוכבת בעודה

ה לקולות בתגובה .המנוחה ע מי ש ה  חסם, החניקה מעשהמ כתוצאה ,המנוחה ש

 ולחץ גבה על המנוחה את הנאשם השכיב, מכן לאחר .פיה את בידו הנאשם

 . צווארה על ובחוזקה ממושכות באצבעותיו

 

 שנוצר מתשניק כתוצאה, חההמנו של למותה גרמו הנאשם של האמורים מעשיו

  .צווארה על שהפעיל לחץמה

 

 האות כניסה, ("הסכין": להלן) מהמטבח סכין הנאשם נטל, המנוחה מות לאחר בסמוך . 6

ה ,לדירה אמו של לשובה והמתין שבחדרו בשידה מגירהל נ כוו ם ב רו ג  ל

ה ת מו ת ל רו קי כין בד  .ס

 



 רוצה היא אם אמו תא שאל הנאשם, לדירה האם הגיעה, לכך בסמוך או 19:47 בשעה .7

 ,כוונתו את לממש במטרה, הנאשםו החדר לעבר הלכה האם ,ישנה  המנוחה  את לראות

 האםו ידוב מאחור אמו של צווארה את הנאשם לפת, הדלת מפתןל בהגיעם .אחריה הלך

 אמו את באמצעותה ופצע מהמגירה הסכין את הנאשם נטל, זה בשלב .ארצה נפלה

  .העליון גופה בפלגו בפניה

 

. אותו אוהבת היא כי ,ול אמרהו ,ייהח על התחננה כך ובתוך בנאשם נאבקה האם .8

 לאם נגרמו הנאשם של ממעשיו כתוצאה .ממעשיו חדלו לתחנוניה שעה הנאשםו

 . ובפניה העליון גופה בפלג שטחיים ופצעים המטומות

 

 המנוחה גופת את שלו הפלאפון מכשיר באמצעות הנאשם צילם, מכן לאחר בסמוך        .9

 שלח והסרטון התמונות את. גופתה על כסף שטרות ומפזר שר כשהוא עצמו ואת

 . הווטסאפ באמצעות לחברו הנאשם

 

 שקילה של ממשי הליך לאחר, המנוחה של למותה הנאשם גרם, המתוארים במעשים .10

 . קר נשק באמצעות אמו את פצעו להמית החלטה וגיבוש

 

 

 

 

 

 : הנאשם מואשם לפיהן החיקוק הוראות .ב

 

 1977 - ז"התשל, העונשין לחוק( 1()א)א301 סעיף לפי עבירה – מחמירות בנסיבות רצח .1

 .("החוק": להלן)

 

 .לחוק 335 סעיף עם יחד 334 סעיף לפי עבירה – מחמירות בנסיבות פציעה .2

 

 

 

 ד"עו, פרל שירי       



 ' א בכירה סגנית

 [פלילי] אביב תל מחוז בפרקליטות

 2348/2020 א"פמת

 ף"תש סיון ט"י 2020 ביוני 11

 

 : תביעה עדי .ג

.. 

 סופית אינה העדים רשימת

 

 

 

 

 

 


