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 כתב אישום

 :כלליחלק 

 .2020אוגוסט -בין החודשים יוני"( היו בני זוג המתלוננת)להלן: " אהנאשם וא. .1

על רקע חשדו של הנאשם במתלוננת כי היא בוגדת בו, החל הנאשם לגדפה ובשל כך סיימה  .2

 "(.הפרידה)להלן: " לערך 2020אוגוסט חודש מהלך ב המתלוננת את מערכת היחסים עימו

בעקבות הפרידה, ועל רקע כעסו של הנאשם על הפרידה, פנה הנאשם אל המתלוננת מספר  .3

, ביישומון SMSונהג להטרידה בהודעות  2021פעמים, בין החודשים פברואר עד מאי 

 "אינסטגרם" ובשיחות טלפון ממספר חסוי.

בדירה מספר  ,"(הבניין)להלן: " ...בבניין ברחוב  המתלוננת מתגוררת בבית הוריה, .4

 ."(הדירה)להלן: " ...שנמצאת בקומה ...

 בבניין יש מתזים למניעת דליקות ואש. .5

 החלק הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום. .6

 :(439956/2021)תיק פל"א  העובדות .א
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גמלה בלבו של הנאשם החלטה  במדויק למאשימה,במועד שאינו ידוע ו 16.6.21עובר ליום  .1

הצטייד הנאשם בבקבוק או בסמוך לכך,  16.6.21ביום  . לשם כך,הדירהלהצית את 

 "(.הבקבוק)להלן: "מסוג בנזין  בנוזל בעירהבנפח ליטר וחצי מלא "נביעות" 

 כשהוא מצויד בבקבוק ועוטה על הגיע הנאשם לבניין 02:30שעה , סמוך ל16.6.21ביום  .2

חלק מתכולת לבניין שפך על ידית הכניסה או אז  ,כשחלק מפניו חשופות ראשו את חולצתו

הלך לכיוון מבואת המעליות ולאחר כשתי דקות יצא , נכנס לבניין בהמשך, הבקבוק.

 מהבניין.

עלה לקומה הראשונה בה נמצאת  עם הבקבוק,לערך שב הנאשם לבניין  02:36שעה סמוך ל .3

 את דלת הכניסה לדירה וברח למטה. אמצעי הדלקהבאמצעות  הדירה והצית

והצית את  לבניין שפך מתכולת הבקבוק על ידית הכניסהבמהלך מנוסתו מהבניין, הנאשם  .4

 הכניסה לבניין.

הבחין התעורר כתוצאה מריח השריפה ובאותה העת שהו בדירה ב.ב., ג.ג. וד.ד., ג.ג.  .5

כיבוי עד אשר כוחות האש הגיעו להתבצע פעולות  ו, והחלבלהבות מחוץ לדלת הדירה

 למקום.

כתוצאה ממעשיו של הנאשם נגרמו סימני פיח בדלת ושטיח הכניסה של הדירה וכן סימני  .6

 פיח על דלת הכניסה לבניין.

 .שילח הנאשם אש במזיד בדבר לא לו ,במעשיו האמורים לעיל .7

 : מואשם הנאשם הוראת החיקוק לפיה .ב

 .1977-לחוק עונשין, התשל"זרישא  448עבירה לפי סעיף  -הצתה 
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 הודעה לנאשם 

נאשם לייצוג הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות 
 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18המנויים בסעיף 

 המשפט-הודעה לבית

המאשימה  1982 -א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, 

 אם יורשע בתיק זה.


