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  אישום     כתב

:  כדלקמן     בזאת     מואשם     הנאשם

:העובדות.א

לכתב הרלוונטי נשוי, ובמועד זוג ( הינם"המתלוננת")להלן:  וב.ר הנאשם.1

(."הבית")להלן:  אשדוד ... בעיר ברחוב בבית התגוררו האישום

(.הבת" )להלן: "9 משותפת, כבת ילדה יש ולמתלוננת לנאשם.2

בבית. וביתם הנאשם, המתלוננת , שהו07:54 לשעה , עובר25.10.19 ביום.3

הספר. לבית והלכה הבית מן הבת יצאה מסוים בשלב

יוגה. במקביל, ועשתה הבית רצפת על המתלוננת לעיל, ישבה האמור במועד.4

הרצפה, על יושבת המתלוננת (, ובעוד"הפטיש")להלן:  פטיש נטל הנאשם

אשר המתלוננת. המתלוננת אל הנאשם לנאשם, התקרב מופנה גבה כאשר



ושאלה לעבר ראשה את אליה, הפנתה מתקרב שהנאשם חשה הנאשם, 

החלון, לאחור, לכיוון הנאשם האמור, נרתע קרה?". בעקבות "מה אותו

"לא והשיב והמתלוננת להסתכל רציתי אני כלום לה:  המשיכה לבחוץ", 

יוגה. ולעשות לנאשם גבה כאשר לשבת

התקרב ממשיכה שהמתלוננת בעת.5 מאחורי אל שוב הנאשם להתאמן, 

והיכה באמצעות בחוזקה המתלוננת את המתלוננת,  הפטיש, בראשה, 

למותה. לגרום בכוונה

הנאשם: לעבר לצעוק בראשה, והחלה והכאובה, אחזה ההמומה המתלוננת.6

המתלוננת, באמצעות של בראשה והיכה המשיך עושה"? והנאשם אתה "מה

והכל פעמיים הפטיש ראשה, על להגן מנסה שהמתלוננת תוך נוספות, 

ידה.  באמצעות הפטיש את ולהדוף לתפוס

גבה, והחלה על בפטיש, נשכבה לאחוז המתלוננת מסוים, הצליחה בשלב.7

את הנאשם הקרקע, היכה על שרועה הנאשם. בעודה של בבטנו לבעוט

שמאל. לחי על אגרוף באמצעות המתלוננת

מהרצפה לקום המתלוננת מראשה, הצליחה ניגר רב לכך, וכשדם בהמשך.8

הצילו", לצעוק: "הצילו והחלה הבית חלון אל בפטיש, ניגשה אוחזת כשהיא

הנאשם חדל זה החלון. בשלב באדן הפטיש באמצעות מכה שהיא כדי תוך

ממעשיו.

ניגש מים. הנאשם לה שיביא ממנו וביקשה הנאשם אל פנתה המתלוננת.9

והמתלוננת בחדר את והחביאה לחדר הלכה למטבח,  שתתה הפטיש. 

לחדר, לשתות.  הגיע אשר לנאשם גם מים, ונתנה המתלוננת

זמן אמבולנס. לאחר ויזמין שיתקשר מהנאשם המתלוננת ביקשה מכן לאחר.10

המתלוננת. את שהיכה למשטרה, וסיפר הנאשם התקשר מה

ראשוני. המתלוננת טיפול למתלוננת העניקו למקום שהגיעו הצלה כוחות.11

דחיסה הכולל בגולגולת מרוסק משבר סובלת כשהיא החולים לבית פונתה

גבוה פרונטאלי באזור  ס"מ2.2כ- של באורך גרמי פרגמנט של  מ"מ3כ- של

שבר דו"צ. קו פרונטלית המשתערים שבר בסמוך. קו מנימוצפאלוס עם מימין

מימין. גבוה פרונטלי אפידוראלי ודמם פריטופרונטאלי סגיטאלי



נגרמו כמו.12 חתכים3 בראשה למתלוננת כן,  נתפרו פתיחה. החתכים עם  

נוירוכירורגית. התערבות זה בשלב לבצע שלא מקומית. הוחלט בהרדמה

לביתה.  שוחררה זה , וביום27.10.19 ליום עד אושפזה המתלוננת

הנאשם במעשיו הנ"ל, ניסה שלא כדין לגרום למותה של המתלוננת..13

:  הנאשם     מואשם     לפיהן     החיקוק     הוראת.2

.1977-התשל"ז העונשין לחוק( 1)305 סעיף לפי עבירה – רצח ניסיון

:  התביעה     עדי.3

דמרי, עו"ד     אביב

דרום-פלילי מחוז לפרקליט בכיר סגן                                                                                    

  לנאשם     הודעה

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

הציבורית, תשנ"ו הסנגוריה )א( לחוק18 בסעיף המנויים לייצוג נאשם לזכאות

– 1995.

  לבית-המשפט     הודעה

לחוק15 סעיף להוראת בהתאם משולב[ ]נוסח הפלילי הדין סדר א')א( 

יתבקש לפיה אפשרות קיימת בזאת, כי מודיעה  המאשימה1982 – התשמ"ב

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

5789/19 פמ"ד



462453/19 –פל"א


	הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:

