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כתב אישום 

הנאשם הנ"ל מואשם בזאת כדלקמן:

"( היו נשואים מזה עשר שנים וחיוהמנוחההנאשם ואסתר אהרונוביץ' )להלן: ".1

"(.הביתבשותפות בביתם שבתלמי אליהו )להלן: "

עובר לאירועים נשוא כתב האישום החזיק הנאשם ברישיון כדין, אקדח מסוג.2

"(.האקדח )להלן: "334518וולטר שמספרו 

עובר לאירועים נשוא כתב האישום, היה סכסוך כספי בין הנאשם למנוחה על.3

צעדים בנקיטת  החלה  אף  המנוחה  ביניהם.  הבית  הוצאות  חלוקת  רקע 

משפטיים כנגד הנאשם.

 או בסמוך לכך,2019במועד כלשהו שאינו ידוע במדויק למאשימה, בספטמבר .4

בשעת וויכוח בין הנאשם למנוחה, הנאשם אחז באקדח, דבר אשר הבהיל את

המנוחה. 

 שהה הנאשם בחו"ל, ובאחד הימים העבירה22.10.19-2.11.19במועדים שבין .5

המנוחה את חפציו של הנאשם מחדרם המשותף לחדר אחר בבית, והסתירה

מפניו את האקדח.

כשחזר הנאשם מחו"ל הודיעה המנוחה לנאשם שתחזיר לו את האקדח רק.6

כאשר יעזוב את הבית.



ביום .7 עוה"ד שטיפל בעניינם של הנאשם3.11.19  יצא שליח ממשרדו של   

והמנוחה, למסור לנאשם הזמנה לדיון ביחידת הסיוע של בית המשפט לענייני

משפחה בבאר שבע.

יראה את ההזמנה.8 המנוחה חששה מתגובתו האפשרית של הנאשם כאשר 

לדיון, ולכן ביקשה מהשליח שאמור היה למסור את ההזמנה לידי הנאשם, כי

יצלצל אליה שני צלצולים בטלפון הנייד וינתק את השיחה, בכדי שתצא מהבית

בעת מסירת ההזמנה.

וסיכמה עמה שתמתין בקרבת ביתה בזמן שהשליח.9 המנוחה פנתה לכלתה 

אמור להגיע על מנת שתוכל לבוא לעזרתה במידת הצורך.

 שהו הנאשם והמנוחה בבית.17:04-17:47באותו היום, בין השעות .10

להמית.11 האפשרות  את  ששקל  לאחר  במדויק,  ידוע  שאינו  כלשהו  במועד 

המנוחה, גיבש הנאשם את החלטתו, והמית את המנוחה.

בין השעות 3.11.19כדי לממש החלטתו זו, נטל הנאשם ביום .12  17:41-17:47

את האקדח וירה ממנו חמישה כדורים לעבר המנוחה.

באזור.13 בעורף  פגע  אחד  המנוחה:  של  ראשה  לעבר  כוונו  כדורים  שני 

הרקתי-עורפי מצד ימין, והשני באזור הרקתי-עורפי משמאל. הכדור שלישי פגע

באמה השמאלית של המנוחה. 

הכדור שפגע בעורפה של המנוחה מצד שמאל, גרם בין היתר נזק לעורק ראשי.14

המספק דם לראש המנוחה, והוא היה יכול לגרום למותה. 

הקליע שפגע בעורפה של המנוחה מצד ימין, עבר דרך המח וגזע המח של.15

המנוחה וגרם להם נזק חמור שהביא למותה.

נורה כאשר היא מוטלת.16 וגרם למותה,  הכדור שירה הנאשם לעבר המנוחה 

שרועה על הרצפה ופניה לכיוון הרצפה. 

לאחר שירה הנאשם במנוחה, עלה על מכוניתו ועזב את המקום, וזאת בכוונה.17

להימלט, כשהוא משאיר את המנוחה מתבוססת בדמה על הרצפה.

במעשיו הנ"ל גרם הנאשם בכוונה למותה של המנוחה, לאחר הליך ממשי של.18

שקילה וגיבוש החלטה להמית. 

:הוראות החיקוק.ב

.1977( לחוק העונשין תשע"ז – 1א)א()301           רצח בנסיבות מחמירות - סעיף 

:עדי התביעהג.

2December, 2019באר-שבע, 



2December, 2019

 יואב קישון, עו"ד

                                       משנה לפרקליט מחוז דרום בפרקליטות מחוז דרום -

פלילי

:הודעה לנאשם

, הנך רשאי לבקש שימונה לך1995 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו – 21עפ"י סעיף 

)א(18סניגור ציבורי אם מתקיים בך אחד התנאים לזכאות לייצוג המנויים בסעיף 

לחוק.

:הודעה לבית המשפט

, המאשימה1982א לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב – 15עפ"י סעיף 

מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות כי תבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשם

עונש מאסר בפועל אם יורשע.
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