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 כתב אישום

 :עובדותה .א

במועדים הרלוונטים לכתב האישום שימש הנאשם כמאבטח ב"כרמלית" בחיפה, ובמסגרת  .1

מ"מ פאראבלום,  9, קליבר PSL941חצי אוטומטי מסוג יריחו תפקידו, החזיק באקדח 

 לאחר סיום שעות העבודה הנאשם נהג להחזיק"(. האקדח" –שיון )להלן יבר ...שמספרו 

 ."(, בה התגורר עם אשתוהדירה" –בחיפה )להלן  ....את האקדח בכספת בדירתו ברחוב 

 ברוסיה. משפחתי לביקור שתו דל הנאשםאנסעה  16/3/21בתאריך  .2

"( היו קשרי ידידות. החל המנוח" –)להלן  1980יליד  ז"ל יונגרובבין הנאשם לבין דימיטרי  .3

 המנוח בדירתו ואף נתן לו מפתח לדירה.הנאשם את והלין , אירח 2021מחודש אפריל 

מועדים שאינם ידועים למאשימה במדויק, ולבקשת המנוח, נתן הנאשם בבהמשך לכך,  .4

 למנוח במספר הזדמנויות סכומי כסף לשימושו.

מהביקור ברוסיה, ומשהתברר לה שהמנוח  שתו של הנאשםאשבה  11/7/21בתאריך  .5

להתגורר עם חברתה בדירה אחרת  , עברהבדירה, עזבה את הדירה הנאשםמתגורר יחד עם 

 וביקשה מהנאשם לדאוג לכך שהמנוח יעזוב את הדירה. , בחיפה
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, לערך, נסע הנאשם עם ילנה לתפילה בכנסיה בחיפה. בהמשך 9:00בשעה  21/8/21בתאריך  .6

, או בסמוך לכך, נסעו השניים לדירה. הנאשם ביקש מילנה להמתין לו מחוץ 10:00בשעה 

 להרחקת המנוח מהדירה. לפעולעולה לדירה כדי לבניין, בזמן שהוא 

וכן באשר לשימוש  ,הנאשם נכנס לדירה והחל להתעמת עם המנוח בנוגע למגוריו בדירה .7

 .הנאשםשעשה המנוח בטלפון הנייד של 

בהמשך לעימות ביניהם, החליט הנאשם, לאחר ששקל את הדברים, להמית את המנוח.  .8

דרך את  ,, הכניס מחסנית לאקדחכספתמה אקדחהוציא הנאשם את הבהתאם לכך, 

 . והניח אותו מתחת לכרית במיטתו האקדח

נעמד וח, ובזמן שהמנוח ישב על מיטתו של הנאשם, נבהמשך להחלטתו להמית את המ .9

של המנוח והציע לו להתפלל,  מרכז מצחו לא ת הקנהשלף את האקדח, הצמיד אהנאשם, 

 , ירה הנאשם. בשלב זהמעוניין להתפללשהוא לא לנאשם . המנוח אמר יירה בובטרם 

וגרם  ,למותו גרוםבכוונה ל ,מטווח מגע ,מצחו של המנוח באמצעות האקדחמרכז ב

 .לפציעתו האנושה של המנוח

בהמשך לכך, הניח הנאשם סכין מהמטבח על הרצפה בסמוך למקום בו המנוח שכב על  .10

בטרם הירי. זאת עשה בסכין  כביכולהמיטה, בכדי להציג מצג שווא לפיו המנוח איים עליו 

  .ולהביא לידי עיוות דין להכשיל הליך שיפוטיולמנוע  הנאשם במטרה

למעלה חירחר, נמנע הנאשם מלהזמין את כוחות ההצלה, ורק לאחר ו גסס אף שהמנוחעל  .11

 התקשר למוקד המשטרה , הנחייתהכהנאשם  עשה, אשתובדקות, ולאחר שנועץ משמונה 

 וח.על כך שירה במנ ודיווח

שרוע מצאו את המנוח  גן דוד אדום, אשרשוטרים ואנשי מ לדירה הגיעו 11:27שעה לסמוך  .12

. אנשי מד"א הצליחו תחילה להחזיר למנוח את הדופק, ופינו על המיטה בחדרו של הנאשם

 .עם הגעתו לבית החוליםנקבע מותו אך אותו במצב אנוש לבית החולים, 

 מותו של המנוח נגרם מנזק חמור למוח בעקבות מעבר קליע דרך הראש.  .13

  במעשיו המתוארים לעיל: .14

לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה , של המנוח ו, למותבכוונהגרם הנאשם,  .א

 .להמית

 עשה הנאשם דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין.  .ב

 
 :שלפיהן מואשם  הנאשםהוראות החיקוק  .ב

 .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז ( 1)א()א301לפי סעיף עבירה  - בנסיבות מחמירות רצח .א
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 .1977 -ן, התשל"זילחוק העונש 244עבירה לפי סעיף  – שיבוש מהלכי משפט .ב

 

 

 :עדי התביעה .ג
 

1. ... 

 

 

 חיפהתחנת  - 21/579272פל"א תיק 

 

 

 עו"דשגב אדלר, 
 מחוז חיפה )פלילי( ותפרקליטממונה ב

 

 

 (.2021ספטמבר,  13) ז' תשרי, תשפ"ב

 

 הודעה לבית המשפט

מודיעה המאשימה כי  1982-( לחוק סדר הדין הפלילי ) נוסח משולב ( תשמ"ב1א)א()15על פי סעיף 

 ורשע.מת עונש מאסר בפועל אם תקיימת אפשרות שתבקש מבית המשפט להטיל על הנאש

 

 םלנאש ההודע

צוג יאחד התנאים לזכאות נאשם לי הסניגור ציבורי אם מתקיים ב המונה לייכול לבקש ש מתהנאש

 .1995-)א( לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו18המנויים בסעיף 

 

 

 


