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ם  י כ י ל ה ה ם  ו ת ד  ע ר  צ ע מ ל ה  ש ק םב י י ט פ ש מ  ה

 1996-מעצרים(, התשנ"ו-לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 21לפי סעיף 

 בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מעצר המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

 ואלה נימוקי הבקשה:

עבירה  - ניסיון רצחמשיב כתב אישום המייחס לו עבירות של נגד הכלבית המשפט הנכבד הוגש  .1

 -גניבה )שתי עבירות(, "(חוק העונשין)להלן: " 1977 -( לחוק העונשין, התשל"ז1) 305לפי סעיף 

)ב( לחוק 406עבירה לפי סעיף  – התפרצות למקום מגוריםלחוק העונשין,  384עבירה לפי סעיף 

ות סעיף , בנסיב1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אל 5עבירה לפי סעיף  -פגיעה בפרטיותהעונשין ו

2(1( + )5). 

בתקופה שקדמה למועד כתב האישום עבד המשיב כרופא מרדים בבית חולים "תל השומר".  .2

"(,  ובין א.אבמסגרת עבודתו כרופא בבית החולים "תל השומר", הכיר המשיב את א.א  )להלן: "

  השניים נוצרו קשרי חברות.

 "וולפסון".  עבד המשיב כרופא מרדים בבית חולים 2021החל מחודש מאי 

התקופה )להלן: " 9.7.21ועד ליום  2020על פי עובדות כתב האישום עובר לחודש נובמבר  .3

"( נהג המשיב לדרוש בקרבתה של א.א, לעקוב אחריה, להמתין לה ליד רכבה, לקנות הרלוונטית

ה לה מתנות, בלונים ופרחים, ולשלוח לה הודעות ווטסאפ ומיילים רבים וארוכים בהם פירט בפני

 את אהבתו אליה ואת רצונו בקשר חברי או רומנטי עמה.
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"(. במועד הביתא.א בביתה של א.א בעיר רחובות )להלן: "-, למדו המשיב ו23.11.20עובר ליום  .4

זה, בשלב מסוים בו א.א יצאה מהחדר ניצל המשיב את ההזדמנות, נטל ללא רשותה וללא ידיעתה 

תמונות אינטימיות של א.א למכשיר הטלפון שלו  של א.א, את מכשיר הטלפון שלה ושלח לעצמו

 "(. התמונות האינטימיות)להלן: "

שלח המשיב בעצמו, או באמצעות אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה, הודעת  23.11.20ביום  .5

"( מפיץ את התמונות האינטימיות ב.בא.א בה נטען כי בן זוגה של א.א, ב.ב )להלן: "-דוא"ל ל

 שלה. 

המשך כתב האישום, גמלה בליבו של המשיב ההחלטה לגרום למותו של ב.ב והוא עובר למתואר ב .6

   החליט להוציאה אל הפועל.

לצורך כך ביצע המשיב מספר פעולות מקדימות, ביניהן גנב המשיב את מפתח ביתה של א.א 

 במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה,"(, כמו כן המפתחאו בסמוך לכך )להלן: " 2021בחודש מאי 

שבכוחו  של חומרמשיב מבית החולים, לכל הפחות שתי אמפולות , גנב ה9.7.21 -ולפני יום ה

ניתן שלא במסגרת טיפול רפואי בבית חולים ובניטור של מכשיר הוא להמית אדם במידה ו

 ", בהתאמה(.  המזרקים"-" והחומרהחייאה, ביחד עם שני מזרקים מתאימים )להלן: "

בכנס מרדימים שנערך בבית החולים "תל השומר". במהלך הכנס  משיבהשתתף ה 8.7.21ביום  .7

בבית החולים צפויה לעבוד וכך נודע לו כי א.א , של א.אמהן התורנויות הצפויות  משיבבירר ה

 . 10.7.21-ל 9.7.21-בלילה שבין ה

או בסמוך לכך, הגיע המשיב ברכבו לביתה של א.א, ביודעו כי א.א  21:53בשעה  9.7.21ביום  .8

 ב.ב נמצא לבד בבית.-את במשמרת בבית החולים, ונמצ

במדרגות המשיב נכנס לבניין בו מתגוררת א.א, כשהוא חובש על ראשו כובע רחב שוליים, ירד  .9

  , ומשם עלה במעלית לביתה של א.א. לחניון התת קרקעי

ניס בהגיעו לקומת מגוריה של א.א, לבש המשיב על בגדיו סרבל, בו הצטייד מבעוד מועד ובו הכ

", השוקר(, וכן את המזרקים עם החומר )להלן: "סקלפלשוקר חשמלי, מצת, סכין רפואית )

"( וכן עטה מסיכת סקי על פניו, כפפות על ידיו וערדליים כלי התקיפה" בהתאמה, וביחד "המצת"

 על נעליו.

, נכנס בלא רשות 02:30המשיב המתין כארבע וחצי שעות בחדר המדרגות, עד שבסמוך לשעה  .10

 ביתה של א.א. באמצעות המפתח.ל

  המשיב הגיע לחדר השינה, שם ישן באותה העת ב.ב. .11

או אז, התנפל על ב.ב חנק אותו באמצעות זרועותיו והפעיל על כתפו וזרועו השמאלית של ב.ב. 

 ב.ב את החומר מהמזרקים.-שוקר חשמלי, תוך שהוא מנסה להזריק ל

תו והחל להיאבק במשיב, תוך שהוא מוציא במהלך המתואר בסעיף הקודם, התעורר ב.ב משנ .12

מידיו של המשיב את השוקר ומנסה לחנוק אותו ולהכותו באמצעות ידיו על מנת להשתחרר 

  מאחיזתו של המשיב. 

כתוצאה מהמאבק הועפו מידו של המשיב המזרקים, כשאחת ממחטי המזרק ננעצה במזרון 

 ב.ב. -המיטה בסמוך ל
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ב.ב הצליח להשתלט על המשיב הוא דרש ממנו לעזוב את הבית ולהותיר -בשלב זה, ולאחר ש .13

 במקום את כלי התקיפה עמם הגיע לדירה, והמשיב עשה כן. 

כאב בכתף וזרוע יד שמאל עם החמרה בתזוזה  ב.ב-ל מונגרהמתואר בסעיפים שלעיל, כתוצאה מ .14

 בית חולים.ואי לקבלת טיפול רפוסימני חניקה בצווארו והוא פונה ל

 28.7.21ת בית המשפט, מעת לעת, עד ליום והוארך בהחלט וומעצר 10.7.21נעצר ביום  המשיב .15

 .14:00 בשעה

 , ובין היתר כדלקמן:יםשל המשיב םבידי המבקשת ראיות לכאורה להוכחת אשמת .16

ו של ב.ב המתאר את האירוע במהלכו פרץ המשיב לבית, תקף אותו וניסה להזריק עדות .א

 לו את החומר מהמזרקים. 

עדותה של א.א המתארת את יחסו האובססיבי של המשיב כלפיה לאורך תקופה ארוכה,  .ב

וכן שליחת הדוא"ל המכיל תמונות אינטימיות של א.א, גניבת מפתח ביתה, בין היתר, 

 יאר לה ב.ב מיד לאחר שהותקף על ידי המשיב. את האירוע כפי שת

רטוני מצלמות אבטחת בניין מגורי א.א בהם נצפה המשיב מגיע כשהוא חובש כובע רחב ס .ג

 יוצא מהבניין, כשהוא לבוש בסרבל ומשליך כפפה לתוך פח אשפה.  02:30שוליים, ובשעה 

בין היתר מחט כלי התקיפה והמזרקים שנתפסו בחדר השינה, בסמוך למיטתו של ב.ב,  .ד

 המזרק שננעצה במזרון המיטה. 

 חוו"ד הקובעת כי במזרקים שנתפסו בחדר השינה נמצא החומר המתואר. .ה

החומר ויכולתו, בנסיבת העניין, לגרום למותו של  שפעותיו שלהחוו"ד המתארות את  .ו

 .אדם

המשיב בחקירותיו קושר עצמו לנוכחות בבית וכן הודה כי הגיע לביתה של א.א עם כלי  .ז

התקיפה, למעט המזרקים עם החומר, כשהוא לבוש בסרבל, עוטה על פניו מסיכת סקי, 

כפפות וערדליים. במהלך חקירותיו לא מספק המשיב כל הסבר המניח את הדעת או בר 

 ו בתיק. היגיון כאשר מוטחות בו הראיות שנאספ

עימותים בין המשיב לבין א.א ולבין ב.ב, במסגרתם עומדים המתלוננים על גרסתם ומנגד  .ח

  , ואף ניכרת התנהגותו המניפולטיבית. המשיב לא מספק הסברים להתנהגותו

 בעניינו של ב.ב.מסמכים רפואיים  .ט

 

לחוק סדר הדין הפלילי  (ב()1)א()21לפי סעיף סטטוטורית עילת מעצר  יםמקימ של המשיבו מעשי .2

קיים יסוד סביר לחשש שהמשיב  שכן"(, החוק)להלן: " 1996-(, תשנ"ומעצרים - )סמכויות אכיפה

  .בכלל ואת ביטחונם של המתלוננים בפרט את ביטחון הציבוריסכן 

של המשיב כלפי המתלוננים נלמדת מהתנהגותו האובססיבית והמניפולטיבית הגבוהה מסוכנותו 

עד שגמלה בליבו של המשיב ההחלטה לנסות ולגרום למותו של כלפיהם, לאורך מספר חודשים, 

  ב.ב. 

מסוכנותו של המשיב עומדת בעינה, כאשר לאחר שנעצר, במהלך חקירותיו והעימותים, המשיך 

   פי א.א. המשיב להצהיר על אהבתו כל
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, רופא מרדים במקצועו, ניצל את נגישותו לחומרים רפואיים מבית החולים, המשיבזאת ועוד, 

  גנב את החומר והמזרקים, ותכנן לפרטי פרטים, לאורך תקופה, לגרום למותו של ב.ב. 

שכן בבחירתו של המשיב ()א( 1)א()21מעשיו של המשיב מקימים עילה סטטוטורית לפי סעיף  .3

את ב.ב כמתואר בכתב האישום יש כדי להעיד על מסוכנותו הרבה, שכן הוא עשה כל  להמית

 ת החומר באמצעותואת מעשיו, בבחירתו אהן שביכולתו על מנת לטשטש ולהסתיר הן את זהותו ו

 בחר להמית את ב.ב.

 

של המשיב עד תום ההליכים  מעצרואור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על ל

 . נגדםהמשפטיים 

 

 

  עו"ד ,רעות אבירי 

 מרכז סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז  

 יט' באב, תשפ"א ,אביב-תל

 2021, ביולי 28 
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