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כתב אישום

, תחנת לב ת"א)466126/19: (פ.א. העובדותא.

:מבוא

(להלן: ".1 ו- א.א.  ושתייםהמתלוננתהנאשם  זה לזו מזה כעשרים  ") נשואים 

שנים. 

הנאשם.2 חיו  האישום,  בכתב  המתואר  לאירוע  שקדמה  התקופה  במהלך 

הדירהוהמתלוננת בנפרד, כאשר הנאשם התגורר בדירה .... (להלן: "

")."הבניין") ואילו המתלוננת התגוררה ב.... (להלן: ב...

 הודיעה המתלוננת לנאשם כי ברצונה להתגרש2018במהלך חודש ספטמבר .3

ממנו. 

 שכרה המתלוננת את שירותיה של עורכת הדין28.10.19כשבועיים עובר ליום .4

" (להלן:  להגיע להסכםעורכת הדיןג.ג.  לה  תסייע  שזו  מנת  "), על 

גירושים עם הנאשם. 



, בשעות אחר הצהריים, התקשרה עורכת הדין אל הנאשם,27.10.19ביום .5

עמו להגיע  במטרה  כספית,  הצעה  לו  והציעה  המתלוננת,  בנוכחות 

להסכמה ולאפשר את סיום הנישואים. 

לא.6 "היא  לה  ואמר  הדין  עורכת  אל  הנאשם  התקשר  השיחה,  סיום  לאחר 

תתגרש, אני רוצה שלום בית בכל מחיר". 

בשעה .7 מכן,  ואיים21:00לאחר  המתלוננת  אל  הנאשם  התקשר  לערך,   

ההכנסה. במס  כנגדה  שיתלונן  אמר  וכן  החיים"  את  לה  ש"יהרוס 

לדבר מה  לי  אין  להתקשר,  "תפסיק  המתלוננת  לו  אמרה  בתגובה, 

איתך". 

המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה.  .8

אישום ראשון:

ליום .1 ידוע במדויק, עובר  , גמלה בליבו של הנאשם28.10.19במועד שאינו 

").ההחלטהההחלטה לגרום למותה של המתלוננת (להלן: "

לשעה 28.10.19ביום .2 בסמוך  המתלוננת03:30  של  הרגליה  בהכירו את   ,

בדרכה אל05:30וביודעו כי היא עתידה לצאת מהבית בסמוך לשעה   

חדר הכושר, ולצורך מימוש ההחלטה, נסע הנאשם במונית מביתו ב...

לבניין, כשהוא מצויד בתיק בד שחור ובתוכו שתי סכיני מטבח, שאורך

").הסכיניםלהביהן הינו כחמישה עשר סנטימטרים (להלן: "

והמתין05:30בשעה א..3 או בסמוך לכך, הגיע הנאשם אל פתח הבניין   

למתלוננת.

 לערך יצאה המתלוננת מהבניין. הנאשם המתין עד5:30בשעה ב.

אשר תיסגר מאחוריה דלת הכניסה לבניין. משנסגרה דלת הבניין,

התקרב הנאשם אל המתלוננת, כשהוא אוחז בידיו את הסכינים.

מייד, וללא כל אומר, תפס הנאשם את המתלוננת בתנועת חיבוקג.

וזאת במטרהודקר אותה, באמצעות אחת הסכינים, בצווארה 

הצילו.. חיים, תעזובהמתלוננת החלה לזעוק "לגרום למותה. 

..". הנאשם המשיך במעשיו ודקר את המתלוננת פעמייםאותי

נוספות, פעם אחת באזור שד ימין ופעם אחת במרכז בית החזה.



איך את שורדת?במהלך התקיפה  הטיח הנאשם במתלוננת "

איך את נלחמת, כמה כוח יש לך להיאבק, איך את עוד לא

מתה?". 

בשלב מסוים החלו השכנים, אשר שמעו את זעקותיה של המתלוננת,.4

לצעוק לעבר הנאשם, מחלונות ביתם, שיחדל ממעשיו. למרות האמור,

הנאשם המשיך במעשיו, הפיל  את המתלוננת אל הארץ ורכן מעליה,

כשהוא עדיין אוחז את אחת הסכינים בידיו. 

") אשר הבחין במתרחש מחלון ביתו,"..ב.ב.השכן ב.ב. (להלן: א..5

ביקש לנסות ולמנוע מהנאשם את המשך התקיפה. עקב חששו

מהנאשם, הצטייד גבריאל בסכין, ויצא לפתח הבניין.

אלבב. צועק  שהוא  תוך  והמתלוננת,  הנאשם  אל  התקרב  .ב. 

הנאשם "מה אתה עושה, עזוב אותה", אולם הנאשם לא שעה

אחז ב.ב.  ניע.  ללא  על המתלוננת,  לשכב  והמשיך  לבקשותיו 

הנאשם ואילו  מהמתלוננת,  אותו  ומשך  הנאשם  של  בחולצתו 

נשכב על הרצפה, כשהסכין עדיין בידו.

בשלב זה החל הנאשם לבצע תנועות חיתוך עם הסכין על פרקג.

ידו, וב.ב. הוציא את הסכין מידו. 

בסמוך לאחר מכן הגיע אל המקום אמבולנס "מגן דוד אדום" ופינה את.6

המתלוננת אל בית החולים ..., כשהיא מדממת מפצעיה.

כתוצאה ממעשי הנאשם נגרמו למתלוננת פצע דקירה בצווארה, בעומק.7

 סנטימטרים, פצע דקירה בעומק סנטימטר אחד בשדה הימני ופצע2-3

5דקירה שטחי במרכז בית החזה. כמו כן, נגרמו למתלוננת חתך באורך 

סנטימטרים במותנה הימני, וכן חתכים בשפתיה, באמת יד ימין, במרפק

הליך עברה  החולים,  בבית  אושפזה  המתלוננת  ובאצבעותיה.  ימין  יד 

להכנסת נקז אל צווארה וחתכיה נתפרו.



ניסה הנאשם לגרום למותה של המתלוננת.8 לעיל  במעשיו המתוארים 

ולאחר שלמעשיו קדמו תכנון, כוונה להביא למותה  כדין, מתוך  שלא 

שקילה וגיבוש ההחלטה להמיתה, ומבלי שלמעשיו קדמה התגרות כלפיו.
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05/00005102/19מספר תיק פרקליטות: 

466126/19מספר תיק חקירה (פל"א):

הודעה לנאשם

יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים הנאשם 

(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו –18לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

1995.

הודעה לבית-המשפט

סעיף  להוראת  משולב]15בהתאם  [נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  א'(א) 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב –   

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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