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בני זוג מירושלים חשודים ברצח שכנם וביתור גופתו
בני זוג מירושלים בשנות הארבעים לחייהם חשודים ברצח שכנם ,ביתור גופתו ,וקבירתו בגינה הסמוכה
לביתם ,בניסיון להעלים את הגופה.
לפני מספר ימים התקבל דיווח במוקד המשטרה מפיהם של שני נערים המתגוררים בקרבת הבית בדרום העיר ,לפיו בעת ששבו
לביתם לפנות בוקר הבחינו בזוג הגרים בשכנות אליהם ,הולכים ודוחפים לפניהם עגלה שעליה מונחת שקית גדולה בצבע שחור.
שוטרים הגיעו למקום והחלו בביצוע סריקות .מספר שעות מאוחר יותר ,חברו של הקורבן הגיע לתחנת המשטרה באזור ודיווח על כך
שחברו נעדר והוא לא מצליח לתפוס אותו ,זה מספר ימים .כמו כן ,כשהגיע לבקר אותו גילה שדלת הבית שלו פתוחה .המשטרה
קישרה בין דיווח הנערים לדיווח החבר והשיגו צו מעצר לחיפוש בביתם של החשודים הגרים סמוך לקורבן .בסריקות שהשוטרים ביצעו
מסביב לבית גילו השוטרים מספר כלי תקיפה שעל פי החשד ,נעשה בהם שימוש עבור ביצוע הרצח .במקביל ,החוקרים החלו לעקוב
אחר תנועת בני הזוג ,מה שהוביל אותם לגלות גינה מגודרת ובעלת שער נעול .בגינה אותרה גופת השכן שלהם קבורה מבותרת
לחלקים.
על פי החשד בין בני הזוג לשכן התגלע סכסוך שהוביל לתכנון ולביצוע של רציחתו .על פי החשד ,החשודים ביתרו את גופתו ולפני
מספר ימים הוציאו אותה עטופה בשקיות שחורות והובילו אותה על גבי עגלה אל הגינה הסמוכה לביתם .בגינה ,על פי החשד ,הם
חפרו בור שלתוכו השליכו את גופתו של הקורבן וכן את חלקיה ,כיסו אותה באדמה ופעלו לטשטש את הראיות .בני הזוג הובלו
לחקירה שנוהלה על ידי היחידה המרכזית במשטרה .במהלך החקירה ,הם קשרו את עצמם למעשים .המעצר של שני החשודים
הוארך בידיו של בית המשפט השלום בעיר והחקירה המשטרתית נמשכת.
דינו של הגורם בכוונה תחילה למותו של אדם או לגורם במזיד של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על
ביצועה הוא מאסר עולם.
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