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כתב אישום

הנאשם הנ"ל מואשם בזה כדלקמן: 

 העובדות:א.

)להלן:.1 טל  מריה  יחד עם אשתו  לכתב האישום, התגורר הנאשם  בתאריכים הרלבנטיים 

"המנוחה" )להלן:  הקטינות  בנותיהן  שתי  אלכסנדרהקטינות"(,  המנוחה  של  ואביה   )"

קרית8"(, בדירה בקומה השלישית בבניין מגורים ברחוב רחל אלכסנדרגרשניק )להלן: "  

"(. הדירהביאליק )להלן: "

, החל הנאשם לחשוד במנוחה כי היא מקיימת קשר אינטימי עם2019בסוף חודש אוגוסט .2

" והטיח בה אתהחשדאחר )להלן:  "(. הנאשם התעמת עם המנוחה במספר הזדמנויות 

בלש הנאשםהחשד, והמנוחה הכחישה בפניו את החשד. על רקע החשד וקנאתו למנוחה, 

אחרי המנוחה, בכך שהוציא פלטי שיחות של הטלפון הסלולארי שלה ובדק עם מי היא
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משוחחת, הסתכל מעת לעת בטלפון הסלולארי שלה, תחקר אותה על שיחותיה עם אחרים,

שוחח עם גברים עימם המנוחה עמדה בקשר טלפוני על יחסיהם עמה, ודרש שלא יהיו עמה

 בקשר, ובהזדמנות אחת עקב אחריה בעת שהיתה בדרכה לעבודתה.

בין הנאשם למנוחה06/09/19בתאריך .3 עימות אלים  בדירה  רקע החשד, התרחש  , על 

"(, בו היו מעורבים גם אלכסנדר, ואחיו של הנאשם. במהלך העימות תקףהעימות)להלן: "

הנאשם את המנוחה בפניה, שלא כדין,  וגרם לה שבר באפה, סטייה של גשר האף לימין

והמחיצה לשמאל, אשר הצריך טיפול רפואי בהרדמה מקומית ויישום גבס, וכן דימום אפי,

נפיחות וקושי בנשימה אפית. במהלך העימות, היכתה המנוחה את הנאשם וגרמה לו שריטות

בפלג גוף עליון. כתוצאה מהעימות נגרמו לנאשם גם חבלה ונפיחות בעין ימין, ולאלכסנדר

המטומה מעל עין שמאל. 

 שוחרר ממעצר. בין תנאי השחרור, אסר09/09/19בהמשך לעימות נעצר הנאשם, ובתאריך .4

בית משפט השלום בקריות על הנאשם ליצור כל קשר עם המנוחה ולהיכנס לתחומי העיר

 ימים. במהלך תקופה זו, על אף תנאי השחרור שנקבעו על30קרית ביאליק, לתקופה של 

ידי בית המשפט, עמדו הנאשם והמנוחה בקשר טלפוני, והנאשם הגיע במספר הזדמנויות

 בהסכמת המנוחה. 08/10/19לדירה, וחזר להתגורר בדירה בתאריך 

, בעת שהנאשם נכנס לחדר השינה של המנוחה00.30, סמוך לשעה 11/10/19בתאריך .5

בדירה על מנת לבלוש אחריה, הוא הבחין בהתכתבות בהודעות ווטסאפ בין המנוחה לבין

גבר אחר, בטלפון סלולארי בו עשתה שימוש ללא ידיעתו, ושאותו הסליקה מתחת לכרית

במיטתה. מעיון בהודעות הנאשם הבין כי המנוחה מקיימת קשר אינטימי עם אחר, והוא צילם

"(.   צילום ההודעותאת ההודעות באמצעות הטלפון הסלולארי שלו )להלן: "

בהמשך ועל רקע האמור לעיל, החליט הנאשם להמית את המנוחה. הנאשם תכנן לגרום.6

למותה של המנוחה בשעות הבוקר בעת שהוא והמנוחה יהיו לבד בדירה, ולהציג את המתת

"(. ההחלטההמנוחה כאילו היתה התאבדות )להלן: "

, שעה בה היה אמור לצאת לעבודתו, יצא הנאשם06.30בהמשך להחלטה, סמוך לשעה .7

לאחר השעה  סמוך  ברכב מהמקום.  ונסע  לאחר06.50מהדירה  לדירה,  חזר  הנאשם   

שאלכסנדר יצא מהדירה לעבודתו, ולאחר שהנאשם הודיע למעסיקו שהוא לא חש בטוב ולא

יגיע לעבודה.  

לערך. המנוחה התעוררה07.20בהמשך להחלטה, העיר הנאשם את הקטינות בשעה .8  

 יצא07.45משנתה והנאשם אמר לה שתלך לנוח והוא יקח את הקטינות לגן. בסמוך לשעה 

הנאשם מהדירה עם הקטינות ולקח אותן לגן הילדים הנמצא במרחק קצר מהדירה. 
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לאחר מכן, חזר הנאשם לדירה, במטרה להוציא לפועל את ההחלטה. הנאשם נטל ממטבח.9

 ס"מ, נכנס לחדר השינה של המנוחה16הדירה סכין חיתוך גדולה, בעלת להב באורך של כ- 

כשהסכין בידו, ובעת שהמנוחה שכבה על מיטתה, דקר אותה בצווארה משמאל, בכוונה

לגרום למותה. כתוצאה מהדקירה נגרמו למנוחה חבלות בווריד הצוואר הראשי השמאלי,

בקנה הנשימה ובריאה הימנית והיא דיממה קשות.     

, התקשר הנאשם07.57בהמשך להחלטה, זמן קצר לאחר שדקר את המנוחה, בשעה .10

לאימו ולאחר מכן למוקד המשטרה, ובעוד המנוחה גוססת לנגד עיניו, ומבלי לעשות דבר על

מנת לסייע לה ולנסות להצילה, דווח להם כי המנוחה התאבדה.  

, כאשר הגיעו כוחות ההצלה לדירה, הם מצאו את המנוחה ללא רוח08.10בסמוך לשעה .11

חיים.

לעיל ועד להגעת כוחות ההצלה9בזמן שחלף מאז חזרת הנאשם לדירה כאמור בסעיף .12  

ובכוונה וזאת במזיד  לדירה, מחק הנאשם את צילום ההודעות מהטלפון הסלולארי שלו, 

למנוע השימוש בהם לראיה.

מותה של המנוחה נגרם מהלם תת נפחי, בשל איבוד דם נרחב, והמלאות של דרכי הנשימה.13

בדם ובקרישי דם, בעקבות חתך בווריד ראשי של הצוואר משמאל, פצעי חתך בקנה הנשימה

ופצע באונה העליונה של הריאה הימנית, כתוצאה מהדקירה בצוואר. 

הנאשם, במעשיו כמפורט לעיל:.14

החלטהא( וגיבוש  שקילה  של  ממשי  והליך  תכנון  לאחר  המנוחה,  למות  בכוונה  גרם 

להמית. 

ניסה להשמיד במזיד דבר העשוי להיות דרוש לראיה בהליך שיפוטי, בכוונה למנוע אתב(

השימוש בו לראיה.

חבל במנוחה, שהיא בת משפחתו, חבלה חמורה שלא כדין.ג(

: הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשםב.

.1977( לחוק העונשין, התשל"ז- 1א)א()301רצח בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיף .1

.1977 לחוק העונשין, התשל"ז- 25 + 242ניסיון להשמדת ראיה- עבירה לפי סעיף .2

( לחוק העונשין,1)א335 + 333חבלה חמורה בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיף .3
.1977התשל"ז-

ג. עדי התביעה:
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1. 

             - תחנת זבולון(393718/19; פלא 444056/19פל"א )

שונית קדם-נימצן, עו"ד    

    – חיפה  מחוז  בפרקליטות  ממונה     

פלילי

2019 נובמבר 18כ' חשון תש"פ, 

הודעות לנאשם:

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג

.1995)א( לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו- 18המנויים בסעיף 

, המאשימה1982( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב- 1א)א()15בהתאם לסעיף 

מודיעה, כי תבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע. 
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	הודעות לנאשם:

