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 דוליה יוסף בן אולג   :הנאשם

 ..., 8.10.1966 יליד

 אשדוד...

 (24.5.20 מתאריך במעצר)

 

 אישום כתב

 :כדלקמן בזאת מואשם ל"הנ הנאשם        

 

 

 :העובדות .א

 

: להלן) קוסיאק איגור עם חברות בקשר הנאשם היה האישום לכתב הרלוונטיים במועדים .1

 .יחד ולבלות להיפגש נהגו והשניים"(, איגור"
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 אשר ,"(המנוחה: "להלן) 1939 ילידת ל"ז רבין קלרה של משפחה קרוב הוא איגור .2

 ברחוב נייההש בקומה הנמצאת 11' מס בדירה בעלה עם יחד התגוררה תקופה באותה

 "(.הדירה"ו" הבניין": להלן) באשדוד 5 מימון רבה

 

 במהלך, לכך בסמוך או 2006 פברואר בחודש, למאשימה במדויק ידוע אינו אשר במועד .3

 המחזיקים מכרים לו יש כי נאשםל איגור סיפר, באשדוד איגור לבין הנאשם בין מפגש

, הכסף את ולגנוב אחר עם יחד לדירה לפרוץ לנאשם והציע, בדירתם רב כסף

 "(.התכנית: "להלן) הביצוע לאחר מסוים סכום איגור יקבל כשבתמורה

 

 איגור שוחח, בפגישותיהם, המפגש שלאחר םבחדשיו התכנית לביצוע הסכים הנאשם .4

  .הפועל אל להוציאה בפעם פעם מידיי בו והפציר התכנית ביצוע על הנאשם עם

 
 הדירה חלונות ועל הבניין על לנאשם הצביע ואיגור יחד השניים כוהל המפגשים באחד .5

  . מבחוץ

 

 כי לנאשם סיפר איגור. והנאשם איגור נפגשו, להלן שיתואר לאירוע עובר ימים מספר .6

 כיוון, התכנית לביצוע מתאים מועד זהוש לו אמרו ל"בחו נמצא המנוחה של בעלה

 . בדהל בדירה תהיה והיא מבוגרת אשה היא שהמנוחה

 

, התכנית ביצוע לשם. לפועל התכנית את להוציא הנאשם החליט לעיל האמור לאור .7

 שזהותו אחר עם או לבדו, הנאשם הגיע, 23.8.2006 לבין 22.8.2006 שבין בלילה

 מנת על, חבל שבו תיק עימו נשא הנאשם. הבניין אל, למאשימה בוודאות ידועה אינה

    "(.הסכין: "להלן) מתקפלת סכין מכנסיו בכיס ונשא, המנוחה את לקשור

 

 הדירות של הסורגים ועל הכביסה סתורימ על טיפס, אחר עם יחד או לבדו, הנאשם .8

 שלא סלוןה חלון דרך הדירה אל ונכנס פרץ, נייההש הקומה אל הקרקע מקומת, בבניין

 . נעול היה

 

 יחד או לבדו, הנאשם .בסלון הספה על וישנה בדירה לבדה היתה המנוחה, עת באותה .9

, משנתה המנוחה התעוררה, כלשהו בשלב. הכסף אחר דירהה חדריב חיפש, אחר עם

 .בסלון ונעמדה קמה
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 הסכין להב את שפתח כפתור על לחץ, מכיסו הסכין את שלף, חההמנו מול נעמד הנאשם .10

 .משמאל בבטנה המנוחה את ודקר

 

 כמפורט נוספות דקירות שש המנוחה את דקר, אחר עם יחד או לבדו ,הנאשם ,ךבהמש .11

 :עליהם להקל או וגניבתו הכסף מציאת את לאפשר במטרה הכל, להלן

 

 תעלות מעבר עם משמאל בבטן הדקירה פצעי שני .משמאל בבטן נוספת דקירה .א

  .והמזנטריום הצפק קרום, המעיים דרך הדקירה

 .הכפורת קרום דרך הדקירה תעלת מעבר עם החזה בבית דקירה .ב

 חזהב נוסף חתך. הרכות הרקמות דרך הדקירה תעלת מעבר עם חזהב דקירות שתי .ג

 .   ימין בצד

 .הצוואר שרירי דרך הדקירה תעלת ברמע עם משמאל בצוואר דקירה .ד

  

 או וגניבתו הכסף מציאת את לאפשר במטרה, אחר עם יחד או לבדו, הנאשם ,בנוסף .12

 לתעלת וגרם צווארה על בכוח שלחץ חפץ באמצעות המנוחה את חנק, עליהם להקל

 .הצוואר צידי בשני שריטה פצעי עם ,הצוואר סביב לחץ

 

 . ידיה פותכ באצבעות ונחתכה בנאשם נאבקה המנוחה ,הנאשם ידי על תקיפתה במהלך .13

 

 מנזק, נפחי תת מהלם נגרם מותה. המנוחה מתה, לעיל כמתואר הנאשם ממעשי כתוצאה .14

 תעלת. הצפק חלל בתוך ימוםד עם בבטן דקירה תעלות שתי מעבר בעקבות למזנטריום

 . הכרה לאיבוד או בעצמה למוות לגרום יכלה ,מוארך חפץ" ע נגרמהש הצוואר על הלחץ

 

 . הדירה את הנאשם עזב, בדירה כסף מצא לא והנאשם מתה שהמנוחה לאחר .15

 

 הצליחה לא המנוחה של שמשפחתה לאחר, לכך בסמוך או 19:50 בשעה ערב באותו .16

 . בסלון מוטלת גופתה את ומצא לדירה המנוחה של בנה הגיע, קשר עימה ליצור

 

 מזידב גרם, אחר עם חדא בצוותא או לבדו, לעיל בעובדות כמתואר במעשיו הנאשם .17

 להקל או האחרת עבירהה ביצוע את לאפשר כדי, אחרת עבירה ביצוע תוך המנוחה למות

 .ביצועה על
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 תקף, אחר עם חדא בצוותא או לבדו, לעיל בעובדות כמתואר במעשיו, הנאשם בנוסף .18

, לאחריו או פניו בתכוף או השוד ובשעת, קר בנשק מזויין כשהוא שוד ביצוע לשם אדם

  .  גופו כלפי אחרת באלימות השתמש או הכהו, אדם פצע

 

 

 :החיקוק הוראות .ב

 

, "(החוק: "להלן) 1977 – ז"תשל, העונשין לחוק( 3()א)300 סעיף לפי עבירה – רצח .1

 .137' מס תיקון טרם כנוסחו

 .לחוק סיפא 403 סעיף לפי עבירה – מחמירות בנסיבות שוד ניסיון .2

 

 

 :התביעה עדי .ג

 

... 

 

 

 

 ד"עו, כהן( אדיר) טל     

 
  לכיש שלוחת ראש     

          

 פלילי - הדרום מחוז פרקליטות          

 

 

 

 June, 2020 29 , שבע באר

  7 Tamuz, 5780 

 

 

 :לנאשם הודעה

 סניגור לך שימונה לבקש רשאי הנך ,1995 – ו"תשנ ,הציבורית הסניגוריה לחוק 21 סעיף י"עפ

 .לחוק( א)18 בסעיף המנויים לייצוג לזכאות התנאים אחד בך מתקיים אם ציבורי
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 : המשפט לבית הודעה

 בזאת מודיעה המאשימה, 1982 – ב"תשמ[, משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק א15 סעיף י"עפ

 .יורשע אם בפועל מאסר עונש הנאשם על להטיל הנכבד המשפט מבית תבקש כי אפשרות קיימת כי

 

 

 

 

 

 3325/20 :ד"פמ

 

 לכיש ר"ימ – 255403/2006. פלא
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