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 כתב אישום

 

 :1אישום 

 בזאת כדלקמן: םהנאשם מואש

 :העובדות .א

יק למאשימה, ידוע במדו , במועד שאינו( לפני הספירה 1022) בתשל"ט בסמוך לשנת .1
(, וזאת "נובלהלן: ( אל נוב עיר הכהנים)"המלך" ברח הנאשם משאול המלך )להלן:

 בניגוד לצו מלכותי המורה על מעצרו. 
"מצג הנאשם הגיע אל אחימלך כהן נוב והתחזה בפניו כשליחו של המלך)להלן:  .2

ככרות לחם קדוש ואת  5(. בשל מצג השווא הביא אחימלך הכהן לנאשם השווא"

 חרבו של גולית הפלשתי.
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נמלט הנאשם אשימה, ק למאחר מכן, במועד שאינו ידוע במדוימספר ימים ל .3

 איש, תוך שהוא פועל להפלת שלטונו של המלך. 400לם וקיבץ תחתיו ולמערת עד

 ,המלךהוראה חוקית שניתנה כשורה מאת הפר הנאשם  המתוארים לעיל ובמעשי .4

למוטט את סדרי השלטון בישראל במהפכה השתתף בהתאגדות אסורה שמטרתה 

 .וקיבל דבר במרמה או במעשי חבלה

 

 

 

 

 ם:ת החיקוק לפיהן מואשם הנאשהוראו .ב

 

)להלן:  1977-העונשין תשל"ז )א( לחוק287עבירה לפי סעיף  –הפרת הוראה חוקית  .1

 החוק(.

 לחוק. 152עבירה לפי סעיף  – התאגדות אסורה .2

 .לחוק 475עבירה לפי סעיף  – קבלת דבר במרמה .3

 

 עדי התביעה: .ג

 שאול המלך, ירושלים. .1

 אחימלך הכהן, נוב עיר הכהנים. .2

 ג האדומי, ירושלים.דוא .3

 

 

 :2אישום 

 בזאת כדלקמן: הנאשם מואשם

 :העובדות .ד

יק למאשימה, שלח ידוע במדו לפני הספירה, במועד שאינו 1022בסמוך לשנת  .1
( עשרה נערים בכדי לבקש ממנו אוכל וצמר "נבל"הנאשם אל נבל הכרמלי)להלן: 

ממסיבת גז הצאן אשר עשה. נבל סירב לתת לנערים את מבוקשם והם שבו אל 
 הנאשם.



 

 

3 

 

כי נבל סירב לתת את מבוקשו, הורה הנאשם לנעריו  לאחר ששמע הנאשם מיד .2

 .ולהורגו פגוע בנבלל ולצאת לחגור את חרבם

פגשו הם באשתו של נבל, אביגיל,  ,ונעריו בדרכם לפגוע את נבלכאשר היו הנאשם  .3

 .ע האחרון מלעשות את מבוקשםגאשר עצרה אותם בר

קרא הנאשם לעשיית מעשה אלימות אשר בנסיבות העניין במעשיו המתוארים לעיל  .4

וניסה שלא כדין לגרום למותו  אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימותיש 

 של אדם.

 

 

 

 

 ם:הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאש .ה

 

 )להלן: החוק(. 1977-העונשין תשל"ז )א( לחוק305עבירה לפי סעיף  – נסיון לרצח .1

 )א( לחוק.2ד 144עבירה לפי סעיף  -הסתה לאלימות .2

 

 עדי התביעה: .ו

 .נבל הכרמלי .1

 .ביגל אשת נבלא .2

 

 

 

 

 לפני הספירה 1022שנת ירושלים, 
 
 

  90271/15  פלא
 3654/15 פמ"י פלילי

 

 

 

 

 

 פלוני אלמוני

 נציג היועץ המשפטי לממשלה

 פלילי -פרקליטות מחוז ירושלים 
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 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.

 הודעה לנאשם

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

 


