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 כתב אישום
 בזה כדלקמן: םמואש םאשהנ

 א. העובדות:

 ...בדירה ( "המנוח")להלן:  1922בזמן הרלוונטי לכתב האישום התגורר סמיון ויאולין יליד   .1

 .("הדירה")להלן:  במעלות

 500על סכום של  מהמנוח אף נטל הלוואההנאשם ובין הנאשם למנוח הייתה היכרות מוקדמת,  .2

 לא השיב. ה, אות2013בשנת  ש"ח

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, החליט הנאשם 10/10/15 -ל 9/10/15בלילה שבין ה  .3

ומשום שסבר כי  מתלפרוץ לדירתו של המנוח ולשדוד אותו, וזאת על רקע היכרותם המוקד

 המנוח מחזיק בדירתו כסף. 

לפנות בוקר הגיע הנאשם אל  04:00בסביבות השעה באותו הלילה, בהמשך להחלטתו כאמור,  .4

סמוך  ןהסיר את נעליו והניח אותרה, עטה על פניו מסכת צמר שחורה, הבניין בו ממוקמת הדי

חזית . אז טיפס הנאשם על , על מנת שלא להרעיש בעת הפריצהלבניין כשהוא נותר בגרביו

 היה פתוח.שהבניין עד שהגיע אל החלון הממוקם בסלון הדירה, 

דרך החלון הממוקם בסלון, והמנוח, אשר ישן אותה העת על ספה בסלון הדירה, הנאשם נכנס  .5

התעורר למשמע רעשים והחל לצעוק. בשלב זה גמלה בליבו של הנאשם החלטה להמית את 

 חנק אותוובאמצעות ידיו אחז בגרונו ובכוונה לגרום למותו, , ניגש אל המנוח המנוח. הנאשם

 שהמנוח נפל על הרצפה שבסמוך לספה. עד  ,שך אותו מגרונוומתוך שהוא 

טיח את ראשו ברצפה בעוצמה הכשהיה המנוח על הרצפה המשיך הנאשם לחנוק את המנוח,  .6

החדיר חפץ כלשהו לפיו של המנוח בכוח על מנת למנוע ממנו לצעוק, הכה מספר רב של פעמים, 

  .אותוכל זאת בכוונה להמיתו ולשדוד בבית החזה,  חבט בו בעוצמה אותו בפניו וכן



חפש בדירה כסף וחפצי החל ל ,סבר כי המנוח מתש ,המנוח, והנאשם השתתקמה  כעבור זמן .7

פתח ארונות ורוקן את תכולתם על הרצפה, חיפש במגרות הסתובב ברחבי הדירה, ערך. הנאשם 

 ותחת רהיטים שונים אך לא מצא דבר. 

הנאשם . לשמע הצעקות החל המנוח שוב לצעוק דירה,ב הנאשםשהיית במהלך  בשלב מסוים .8

באמצעות ידיו והטיח את ראשו של המנוח ברצפה בעוצמה, שוב חנק אותו אל המנוח, ניגש 

ולשדוד אותו. הנאשם חדל ממעשיו רק כשהמנוח נדם, ואז חזר לחיפושיו  אותו בכוונה להמית

 ברחבי הדירה.

מפתח שהיה תלוי ליד דלת הנאשם נטל , ומשלא מצא דבר ערך בדירה 05:00סמוך לשעה  .9

, כשהוא נועל אחריו את הדלת. הנאשם ירד במדרגות מהדירה הדירה, פתח את הדלת ויצא

 הבניין, נטל את הנעליים שהותיר בחוץ וברח מהמקום.

מתשניק בעקבות הפעלת לחץ דו צדדי על קדמת הצוואר על ידי המנוח נפטר בדירה כתוצאה  .10

 .אצבעותיו וכפות ידיוהנאשם באמצעות 

עוד כתוצאה ממעשיו של הנאשם נגרמו למנוח פצעי קרע נרחבים בשפתיים, בחניכיים, בלשון  .11

הגרון וברירית הלוע; שלשה פצעי קרע ושפשוף בקרקפת ובמצח, דימומים  עד לבסיסה, במכסה

, חנרחבים בכל השכבות בקרקפת, דימום מפושט תחת הקרום העכבישי וקונטוזיה ברקמת המו

; סימני חבלה קהה רבים משני צידי הפנים, כולל פצעי קרע, להחיש את מותו היה לואשר יכ

שפשוף ושפכי דם תת ותוך עוריים, שברים בעצמות הפנים והלסת התחתונה מימין ומשמאל 

התקלפות עור ושפכי דם תת עוריים -ושברים בתקרת ארובת העין השמאלית; פצעי שפשוף

על פני עצם הבריח ובחזה, שברים בצלעות בקדמה החזה מימין ומשאל בבסיס הצוואר מימין, ו

 ובעצם החזה עם דימומים מפושטים סביבם, ושפך דם תת עורי בקדמת הכתף הימנית.

בכוונה תחילה, לאחר שהחליט להמיתו, , גרם הנאשם למות המנוחבמעשיו כמתואר לעיל  .12

לחשוב ולהבין את  ולבנסיבות שבהן יכבלי שקדמה התגרות בתכוף למעשה, והמיתו בדם קר, 

ותוך  לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית, באכזריות מיוחדת, ותוצאות מעשי

ועל מנת להקל על ביצוע השוד; כן נכנס הנאשם  שפרץ לדירתו של המנוח וניסה לשדוד אותו

ף מדירתו של המנוח ניסה  לגנוב כסדם בכוונה לבצע גניבה או פשע ולמקום המשמש למגורי א

 וגרם למותו., חנק אותו, חבל בו חבלות חמורות כשבשעת המעשה הכה את המנוח

 

 ב. הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשם:

]בנוסחו  1977  –( לחוק העונשין, התשל"ז 3)א( ) 300( + ס' 2)א( ) 300עבירה לפי ס'    -רצח  .1

 דאז[.

 –לחוק העונשין, התשל"ז  25)ב( + ס'  402עבירה לפי ס'  - שוד בנסיבות מחמירותניסיון  .2

1977. 

 .1977 –)א( לחוק העונשין, התשל"ז 406עבירה לפי ס'  –כניסה והתפרצות למקום מגורים  .3

 

 ג. עדי התביעה:

... 



 

 

 

 לילך תמיר, עו"ד        

 על עניינים פליליים ממונה             

 (פלילי) מחוז חיפה בפרקליטות   
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 הודעה לנאשם
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם תקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג 

 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו  18המנויים ס' 
 

 לא קשור שום תק ב"ש שעניינו מעצרים/לכתב אישום זה 
,   , יחידת משטרה  בבית משפט  לכתב אישום זה קשור ב"ש מס'

 .         במסגרתו נקבע כי
 
 
 

מודיעה  1982 –א' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 15 -ו 15בהתאם לס' 
 המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל.


