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 הנאשם מואשם בזאת כדלקמן: 

 

 . העובדותא

"(, המתגורר נתנאלבמועדים הרלוונטיים לכתב האישום פעל נתנאל גולדנברג )להלן:" .1

סמוך למקום מגוריו של הנאשם, להלך אימים על אחרים באמצעות אנשים דוגמת הנאשם 

 פעולות כדוגמת הצתה וכיוצא בזה.אותם שלח לבצע 

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, גמלה בליבו של נתנאל החלטה 26.10.21עובר ליום  .2

"( וזאת במטרה להעביר מסר בית העסקלהצית מסעדה ברח' בן יועזר בירושלים )להלן: "

 ועה למאשימה., בעל העסק, על רקע חובות כספיים לאנשים שזהותם אינה ידלש.מאיים 

על הרקע האמור לעיל, פגש נתנאל בנאשם והציע לו לבצע הצתה עבורו בתמורה לעשרת  .3

 ₪.אלפים 

בעת שנפגשו, תיאר נתנאל לנאשם את בית העסק והסביר לו כיצד לשפוך דלק על מנדף 

העשן המצוי על גג המבנה ולהצית באמצעותו את בית העסק. בהמשך לכך, הביא נתנאל 

ור רכישת הדלק. לאחר מכן נסע הנאשם לתחנת דלק בכפר חיזמא הסמוך לנאשם כסף עב

 לירושלים שם רכש דלק עבור ההצתה.

כעבור מספר ימים ממועד פגישתם, לאחר הפצרות מצידו של נתנאל לבצע את ההצתה,  .4

, הגיע הנאשם לבית העסק, עלה על גג הבניין, שפך דלק 03:30סמוך לשעה  26.10.11ביום 

בהתאם להנחיית נתנאל ושילח בו אש. מיד לאחר מכן נמלט הנאשם  על מנדף העשן

 מהמקום.

כתוצאה מההצתה פרצה שריפה על גג המבנה ושבעה צוותי כיבוי הוזנקו למקום על מנת  .5

לכבותה, תוך שהם פורצים את דלת בית העסק במהלך פעולות הכיבוי.  כתוצאה מהשריפה 

 רם נזק למדחסי המזגנים הסמוכים למנדף. נגרם נזק רב למנדף העשן שבער כליל וכן נג

 ממועד האירוע ועד מועד הגשת כתב האישום נותר בית העסק סגור. .6



ו האמורים לעיל שילח הנאשם, בצוותא חדא עם אחר אש במזיד בדבר לא לו וכן במעשי .7

על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, עם אחר  איים בצוותא חדא

  .או להקניטוו ו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחידבנכסיו, בשמ

 

 ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

 –העונשין התשל"ז  לחוק 29לחוק יחד עם סעיף רישא ( א) 448עבירה לפי סעיף  – הצתה .1

 "(החוק)להלן:" 1977

 לחוק. 192עבירה לפי סעיף  – איומים .2

 

  ג. עדי התביעה:
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 לנאשםהודעה 

אחד מהתנאים לזכאות  הםסנגור ציבורי אם מתקיים ב הםלבקש שימונה ל יםם יכולמיהנאש

 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

 

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[ 15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

 1982 –התשמ"ב 

ם מידיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשהמאשימה מו

 בתיק זה. ועונש מאסר בפועל, אם יורשע

 

 
 

 


