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 אביעד בן חיים משה  : הנאשם

 ... 20.8.75יליד  

 רמוןמצפה ... 

 )18.9.20במעצר מיום ( 

  

 כתב אישום

 הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :

 : העובדות .א

במועד ו כשנתיים וחצי ") נשואים זה לזוהמתלוננת(להלן: " 15.1.1988הנאשם וש.מ. ילידת  .1

יחד  ")דירההבמצפה רמון (להלן: "... בדירת קרקעהתגוררו הם הרלוונטי לכתב האישום 

  ").ילדה(להלן: " 29.11.18קטין יליד ל...  בנם עם

 
רקע זה על וכשבועיים לפני המועד הרלוונטי לכתב האישום, המתלוננת עברה הפלה טבעית  .2

 הרעה ביחסים בין הנאשם למתלוננת.חלה 
 

לארוחת  עסקה בהכנות המתלוננת, בשעות הצהריים , ערב ראש השנה,18.9.20בתאריך  .3

", המטבח"(להלן: עץ  השתמשה במערוך הכנת חלותלצורך ו ,במטבח הדירה החג

 ").המערוך"ו
 

ובצמוד לדלת נמצא חלון עם תריס  ,")הדלתלדירה (להלן: " המטבח נמצא ליד דלת הכניסה .4

 ").החלוןגלילה (להלן: "
 

במהלכו הנאשם הטיח  ,בין המתלוננת לנאשםמילולי ויכוח התפתח  במעמד הנ"ל .5

 והעליב אותה. האשמות שונותבמתלוננת 
 



כוונתה על הם והודיעה ל הוריההמתלוננת התקשרה ל, 17:30בסמוך לשעה  בהמשך היום, .6

תקף את  הנאשם ,. לשמע הדבריםהתכוונהלהעביר את החג איתם ולא עם הנאשם כפי ש

דיווחה ועל רגליה  המתלוננת התרוממה .לרצפהוהשליכה  אותההרים המתלוננת בכך ש

 אותה. תקף כי הנאשם  הוריהל
 

 ובעקבות כך המתלוננת סטרה לנאשם בפניו ,קילל את המתלוננתהמשיך והנאשם  .7

 האלימות שהפעיל כלפיה בכוונתה להתגרש ממנו.היחס ו בעקבות כי והבהירה לו

דלת אל  עם התיקים ניגשהו הילדארזה בגדים עבורה ועבור  בהמשך לכך, המתלוננת .8

הבהירה לנסוע להוריה. המתלוננת ו דירהלצאת מה בכוונה ,כשהילד בידיההכניסה, 

לכך,  בתגובה. ביום למחרת תחזורכי  הבטיחהאך  ,להוריה הילדלנאשם כי היא נוסעת עם 

הנאשם  בשלב זהולא אפשר למתלוננת לצאת. נעל אותה הדלת,  חסם בגופו את הנאשם

 . מטההחלון  תריס אתהוריד את החלון וגם סגר 

השיחה בינו לבין המתלוננת במהלך הדברים הנ"ל הנאשם החל להקליט את בשלב כלשהו  .9

 .באמצעות הטלפון הנייד שלו

מספר רב של פעמים לאפשר לה לצאת  חזרה ודרשה מהנאשםהמתלוננת בהמשך לכך,  .10

 החז ב, א"להירגע"מתלוננת הפציר ב. הנאשם סירב, מהבית ולנסוע להוריה יחד עם הילד

המשיכה להתעקש לצאת ו ביקשה מהנאשם שלא ייגע בה המתלוננת .אותה מהדלת הדףו

 כןכלפיה ושהיה אלים נאשם ב המתלוננת הטיחהמהלך הדברים ב. עם הילדיחד מהדירה 

  היא איבדה את עוברה.אשם בכך ש רואה בוהיא  רוצח שכן אוהטיחה בו כי ה

בשלב מסוים ו ,בטלפון עם המתלוננת לשוחח ההמתלוננת המשיכאמה של בכל אותה העת  .11

 לצאת הלאפשר לו לא לפגוע במתלוננת מנומוביקשה הנאשם באמצעות הרמקול  דיברה עם

  אך לשווא. ,מהדירה

לחילופין שהנאשם ייסע או בלי הילד  להוריה תיסעמתלוננת שההציע הנאשם  בהמשך לכך, .12

 .ואמרה לנאשם כי לא רוצה להיות בחברתו יותר המתלוננת סירבהאך יחד איתם 

הנאשם כשאך  ,המתלוננת ואמה חזרו וביקשו מהנאשם לאפשר למתלוננת לצאת מהדירה

שיסייעו על מנת הזהירה את הנאשם שתתקשר לשכנים  נתנהמתלו ,עמד על סירובוהמשיך ו

 .לצאת מהדירהלה 

  , גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה להמית את המתלוננת.ךבשלב זה או בסמוך לכ .13

הנאשם לקח אותו ו אשםלעבר הנ רכןשל המתלוננת  בחיקההעת היה אותה בכל אשר הילד  .14

מתלוננת הסתובבה עם גבה ה בעקבות כך רצפה.והעמיד אותו על המידיה של המתלוננת 

 להרים את הילד.לחזור ועל מנת  אל הנאשם

בראשה של  עצמה רבהבהלם באמצעותו ו מערוךה את הנאשם נטל מהמטבח בשלב זה .15

הנאשם  לרצפת המטבח והחלה לצעוק.. מעצמת הפגיעה המתלוננת נפלה מאחור המתלוננת



באמצעות המערוך מספר רב של המתלוננת ובגופה  בפניהבראשה, בחוזקה המשיך לחבוט 

לחבוט אך הנאשם המשיך  בכתה, צעקה והפצירה בנאשם להפסיקהמתלוננת  .של פעמים

 .בה

והוריה של המתלוננת שמעו בקול רם ובכה המתלוננת בקרבת  שהה הילדאותה העת כל ב .16

 את ההתרחשות דרך הטלפון של המתלוננת.

 שרועה על הרצפהההתיישב מעל המתלוננת  ,יפהעצר את התק בשלב מסוים, הנאשם .17

 ותוך כדי כךהחל לחנוק אותה , תפס אותה בצווארה בשתי ידיו, מדממתופצועה כשהיא 

 . "תמותי כבר" לחש

תגובה בקח ממנו את הילד וכי הוא יישאר הבן שלו ויהמתלוננת הבטיחה לנאשם כי לא ת .18

 . שלו" או מילים דומות לאלה "את לא תהיי אמא הנאשם אמר לה

תן יבפני הנאשם שיהתחננה ו שנשברו בפיה כתוצאה מהמכות השיני אתירקה  המתלוננת .19

ויחבק  ,אשר לא הפסיק לבכות ,גש לילדיממנו שיוכן ביקשה  ,שידברוכדי לה להתקלח 

 . אותו

באמצעות המערוך. גופה להלום בשוב של המתלוננת והחל  לא שעה להפצרותיההנאשם  .20

" כשהיא המתלוננת זעקה "אביעד, אביעד לא תהיה לו אמא, אביעד לא תהיה לו אמא

 הנאשם בתגובה אמר "גם ככה לא תהיה לו אמא". ומתכוונת לילד 

") אשר שמעו את עדי" ו"השכניםבמקביל לכך, השכנים, וביניהם עדי גוזי (להלן: " .21

התקרבו אל הדלת הנעולה של הדירה, והחלו זעקותיה של המתלוננת ואת בכיו של הילד, 

 ולפתוח את הדלת.  לדפוק בחוזקה בדלת ובחלון, צעקו ודרשו מהנאשם להפסיק את מעשיו

 במטרה לגרום למותה לחבוט פעם אחרי פעם במתלוננת באמצעות המערוךהנאשם המשיך  .22

 !לא !לא !די ..לחיותאביעד אני רוצה ובין היתר צעקה " ,המתלוננת המשיכה לזעוק לעזרהו

 ".אני מתה ,ד אני מתהאביע ..תפרצו תפרצו  !לא !לא !די !די !לא

(להלן:  ס"מ 10-כ באורך שלמשוננת עם להב מטבח סכין נטל לידיו הנאשם  בהמשך .23

פתח הרים מעט את התריס של החלון, הבחין בשכנים ו, מאחת המגירות במטבח ")הסכין"

"הכל  ואמר מאחורי הדלתנעמד . הנאשם כשהמערוך והסכין בידיו, הדירה דלת אתחלקית 

ה הקטינים של ידוזאת כשהוא מתכוון ליל ,ת הילדים"את הילדים, תזיזו א ותיקחבסדר.. 

 . מול הדלת מאחוריה שעמדו עדי

דלת האת ניסתה לדחוף ואף  ,דרשה מהנאשם לזוז ולאפשר לה לגשת אל המתלוננת עדי .24

בידיו  בסכין הבחינה עדיכאשר  להיכנס. עדיהנאשם עמד ולא אפשר לאך  ,לעבר הנאשם

 .והוריד את התריס שוב את דלת הדירהנעל  והנאשם לאחורנסוגה ו היא נרתעה של הנאשם



ובחלון המשיכו לצעוק, לדפוק בדלת ושל החלון מבחוץ את התריס ח והרימו בכ השכנים .25

 ולדרוש מהנאשם לפתוח את הדלת. 

המשיך לחבוט בראשה ובגופה באמצעות  התקרב שוב אל המתלוננת, הנאשםבמקביל לכך  .26

באמצעות את המתלוננת  החל לדקורו כשהסכין בידו יהנעמד מעלהמערוך ולאחר מכן 

מספר ועשה זאת  ,ובזרועותיה בפניהצווארה, בגבה, בבחזה, פלג גופה העליון, כל בהסכין 

פסיק להנאשם והפצירה בהמתלוננת המשיכה  תה.ובמטרה לגרום למוהכל רב של פעמים 

 מרה "אביעד, לא. לא. די אני לא רוצה. די אביעד, אני מתה, אני מתה".ובא ,את מעשיו

מוטלת  אותהכשהוא מותיר  עצר את התקיפה והתרחק מהמתלוננתהנאשם בשלב מסוים  .27

, שבגדיו וגופו מכוסים העביר את הילד הנאשםלכך בהמשך . מתבוססת בדמה על הרצפה

 אחד מהשכנים. וביד מגואלת בדםה , כשהסכיןדלת הדירה פתח אתו ,לאמבטיה בדם אמו,

  .השכנים נכנסו אל הדירה ,עשה כןכשהנאשם ו ,דרש מהנאשם להשליך את הסכין

המדמם עטפה את ראשה  ,מתלוננתכרעה על ברכיה ליד ראשה של ה עדימיד לאחר מכן  .28

בניסיון להשאירה בהכרה עד להגעת ניידת טיפול  ה כל העתבמגבת, תמכה בה ודיברה עמ

 . למקום(אט"ן)  נמרץ

 השהגיע המשטרהעד שנעצר על ידי  שםושהה במקביל לכך הנאשם נכנס לחדר האמבטיה  .29

 למקום.

המתלוננת סובלת מחבלות קשות בכל הבחין כי  ,דירהלתוך זמן קצר הגיע ש ,צוות האט"ן .30

בחזה,  ,הצווארב, הבראש ותומדממ ותעמוק ,ותמרובחבלות חודרות  ןחלקי גופה, וביניה

 . ההידרדרוהכרתה  המתלוננת התקשתה לנשום בכוחות עצמה .יהזרועותבו הבגב

באמצעות תחבושות  עצר את פרצי הדם החיצוניים בגופה של המתלוננתצוות האט"ן 

הוחדרו לחזה של  . בהמשך לכךצינור תוך קני באמצעות הורדמה והונשמה המתלוננתו

במצב  הועברהו שתי מנות פלזמה היא קיבלהניקוז, ל יםמחטמשמאל שלושה  המתלוננת

בבאר  את המתלוננת למרכז הרפואי "סורוקה" פינהמסוק מד"א אשר  אללא יציב וקשה 

 .שבע

המתלוננת הובאה למרכז הרפואי "סורוקה", כשהיא מורדמת ומונשמת, במצב אנוש וללא  .31

  .לחזהנקזים הוכנסו ונת טופלה בחדר הלם בשתי מנות דם, לחץ דם. המתלונ

אשם שכתוצאה ממעשיו של הנהוברר  ולאחר שמצבה של המתלוננת התייצב, בהמשך לכך, .32

גב בזור החזה, בא )דקירות 20 -ל 15(בין  ועמוקים יםמרוב פצעי דקירה מתלוננתנגרמו ל

. פצעי הדקירה באזור וכן פצעים וחתכים נוספים בפלג גוף העליון עליון, בפנים ובקרקפתה

(חזה אוויר) גדול משמאל וקטן  ופנאומוטורקס של המתלוננת ותאירמו לניקוב הרגהחזה 

 .מימין



בעצמות האף, שבר קדמי מרובים שברים מרוסקים  נמצא כי נגרמו למתלוננת ,כמו כן

שבר בדופן לטרלית של שבר בלסת העליונה, של מערת הלסת משמאל,  ירותחתון ואח

סופים) מרובות של רקמות רכות של המטומות ולצרציות (שארובת העין משמאל, 

 ן.יד ימי ובאצבע הימנית באמהשברים וכן הקרקפת, 

  נשברו. נהוהעלי תבכל החלק השמאלי של הלסשל המתלוננת  שיניהבנוסף לכך, 

במהלכם נבחנו כלי דם צווארים ודרכי אוויר  ,המתלוננת עברה שני ניתוחיםבהמשך לכך,  .33

 וידה שוחזרו של המתלוננתהימנית עליונות וכן נתפרו הלצרציות בקרקפת. השברים בידה 

 פצעי הדקירה נסגרו ונתפרו. גובסה.

לאחר מכן הועברה והמתלוננת אושפזה במשך שלושה ימים ביחידה לטיפול נמרץ,  .34

, שיקוםמחלקת הלהועברה המתלוננת  24.9.20בתאריך , . בהמשך לכךגיתרלמחלקה כירו

כאבי ראש קשים, כאבי גב עם הקרנה  בידיים,ומהגבלת התנועה בלסת  כשהיא סובלת

מתקשה , נזקקת לעזרה רבה בניידותת, רוהפרעות ראיה, סחרחוכאבים באוזן, לרגליים, 

 .ועוד לאכול

וכן רב תחומי לשיקום אינטנסיבי בהמשך תיזקק המתלוננת בעקבות מעשיו של הנאשם   .35

פה פגיעת ראש, , תהערכה קוגניטיבי תחומים שונים וביניהםלבירורים רפואיים נוספים ב

 ועוד. ולסת, עיניים

 ללא צפי לתאריך שחרור. ,במועד הגשת כתב האישום המתלוננת נותרה באשפוז

המתלוננת. כמו כן הנאשם גרם לגרום למותה של שלא כדין במעשיו אלה, הנאשם ניסה  .36

 באמצעות נשק קר.גם  ותחמור ותחבל למתלוננת ,שהיא בת זוגו,

 

 :הוראות החיקוק ב.

 .(להלן: "החוק") 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 305עבירה לפי סעיף  -ניסיון לרצח .1

) 1(א 335) וסעיף 1(א)(335+ 333לפי סעיף  ותעבירמספר  -חבלה חמורה בנסיבות מחמירות .2

 לחוק.

 

 :עדי התביעה ג.
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 הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג 
 .1995 –(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18המנויים בסעיף 

 המשפט-הודעה לבית

 1982 –א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 
קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם המאשימה מודיעה בזאת, כי 

 עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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