
 -21 "חתפ   מרכז לודבית המשפט המחוזי ב

 בפני הרכב   
 

 מדינת ישראל  המאשימה:

 פרקליטות מחוז מרכזבאמצעות 

 61330 אביב-תל ,1הנרייטה סולד 

 03-6959567פקס:  03-6970222טלפון: 

 
 –נגד  -       

 

  הרמן קרפלבן אסף  :נאשםה

 1984, יליד ...ת.ז 

 קרית אונו ...רח'                             

 ...טלפון  

 (10.7.21)עתה במעצר מיום                                          

 

 

 כתב אישום

 העובדות: .א

בתקופה שקדמה למועד כתב האישום עבד הנאשם כרופא מרדים בבית חולים "תל  .1

  השומר". 

)להלן:  ולים "תל השומר", הכיר הנאשם את א.א בבית הח עבודתו כרופאבמסגרת 

  ."(,  ובין השניים נוצרו קשרי חברותא.א"

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

"( נהג התקופה הרלוונטית)להלן: " 9.7.21ועד ליום  2020דש נובמבר חול עובר .2

קנות לה המתין לה ליד רכבה, לב אחריה, ל, לעקוא.אהנאשם לדרוש בקרבתה של 

לשלוח לה הודעות ווטסאפ ומיילים רבים וארוכים בהם ומתנות, בלונים ופרחים, 

 עמה.פירט בפניה את אהבתו אליה ואת רצונו בקשר חברי או רומנטי 

)להלן:  עיר רחובותב א.אבביתה של  א.א-למדו הנאשם ו, 23.11.20עובר ליום  .3

יצאה מהחדר ניצל הנאשם את  א.א"(. במועד זה, בשלב מסוים בו הבית"

את מכשיר הטלפון שלה ושלח ללא רשותה וללא ידיעתה של א.א, נטל  ,ההזדמנות

התמונות )להלן: " למכשיר הטלפון שלו א.אשל  אינטימיותלעצמו תמונות 

 . "(האינטימיות



ו אינה ידועה שלח הנאשם בעצמו, או באמצעות אחר שזהות 23.11.20ביום  .4

"( ב.ב)להלן: " ב.ב, א.אנטען כי בן זוגה של  הב א.א-ל דוא"ל למאשימה, הודעת 

 אינטימיות שלה. התמונות את המפיץ 

ם עובר למתואר בהמשך כתב האישום, גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה לגרו .5

לצורך כך ביצע הנאשם מספר  והוא החליט להוציאה אל הפועל. ב.בלמותו של 

 פעולות מקדימות:

או בסמוך לכך,  2021במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בחודש מאי  (א

במדויק, את מפתח ביתה  נסיבות שאינן ידועות למאשימה הנאשם, ב גנב

 "(.המפתחמצרור המפתחות שלה )להלן: " א.אשל 

 , גנב הנאשם9.7.21 -במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, ולפני יום ה (ב

שבכוחו להמית אדם  של חומרמבית החולים, לכל הפחות שתי אמפולות 

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

-" וחומרה"ם )להלן: מימתאי יםמזרקשני  ביחד עםמכשיר החייאה, 

 (.  , בהתאמה"יםהמזרק"

בכנס מרדימים שנערך בבית החולים "תל  השתתף הנאשם 8.7.21ביום  (ג

, א.אשל מהן התורנויות הצפויות במהלך הכנס בירר הנאשם  .השומר"

-ל 9.7.21-בבית החולים בלילה שבין הלעבוד  צפויהוכך נודע לו כי א.א 

10.7.21 . 

, א.אאו בסמוך לכך, הגיע הנאשם ברכבו לביתה של  21:53בשעה  9.7.21ביום  .6

 ב.ב נמצא לבד בבית.-את במשמרת בבית החולים, וא.א נמצביודעו כי 

כשהוא חובש על ראשו כובע רחב שוליים, , א.א בו מתגוררת הנאשם נכנס לבניין  .7

  . א.אשל  לביתה , ומשם עלה במעליתחניון התת קרקעיבמדרגות לירד 

בו הצטייד מבעוד  ,לבש הנאשם על בגדיו סרבל, א.אקומת מגוריה של בהגיעו ל

ים עם וכן את המזרק(, סקלפלסכין רפואית )מועד ובו הכניס שוקר חשמלי, מצת, 

וכן עטה  "( כלי התקיפה" בהתאמה, וביחד "המצת", "השוקר)להלן: " חומרה

 .על ידיו וערדליים על נעליו כפפותמסיכת סקי על פניו, 

, נכנס 02:30בסמוך לשעה בחדר המדרגות, עד ש כארבע וחצי שעותהנאשם המתין  .8

 באמצעות המפתח. של א.א. לביתהבלא רשות 

  לחדר השינה, שם ישן באותה העת ב.ב.הגיע הנאשם   .9

כתפו וזרועו והפעיל על באמצעות זרועותיו חנק אותו  ב.בהתנפל על או אז, 

את החומר  ב.ב-תוך שהוא מנסה להזריק לשוקר חשמלי, של ב.ב. השמאלית 

 .יםמהמזרק



משנתו והחל להיאבק בנאשם, תוך  ב.בהתעורר במהלך המתואר בסעיף הקודם,  .10

ולהכותו באמצעות את השוקר ומנסה לחנוק אותו של הנאשם שהוא מוציא מידיו 

  על מנת להשתחרר מאחיזתו של הנאשם. ידיו 

ים, כשאחת ממחטי המזרק מידו של הנאשם המזרקפו כתוצאה מהמאבק הוע

 . ב.ב-מוך לבס במזרון המיטה צהנענ

הצליח להשתלט על הנאשם הוא דרש ממנו לעזוב את  ב.ב-בשלב זה, ולאחר ש .11

  ., והנאשם עשה כןדירהולהותיר במקום את כלי התקיפה עמם הגיע ל דירהה

עם  יד שמאלכתף וזרוע כאב ב ב.ב-ל מונגרהמתואר בסעיפים שלעיל, מכתוצאה  .12

בית קבלת טיפול רפואי לוהוא פונה ל וסימני חניקה בצווארוהחמרה בתזוזה 

 חולים.

גנב לא.א. שלא כדין,  ב.בלגרום למותו של  םהנאש המתוארים לעיל, ניסהו במעשי .13

וונה לבצע כב לביתה של א.אפרץ  גנב את החומר מבית החולים, את מפתח דירתה,

 של א.א.  פגע בפרטיותהופשע, 

 הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם: .ב
 

חוק )להלן: " 1977 -( לחוק העונשין, התשל"ז1) 305עבירה לפי סעיף  - ניסיון רצח .1

 "(.העונשין

 לחוק העונשין. 384עבירה לפי סעיף  -שתי עבירות()גניבה  .2

 )ב( לחוק העונשין. 406עבירה לפי סעיף  – התפרצות למקום מגורים .3

בנסיבות , 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אל 5עבירה לפי סעיף  -פגיעה בפרטיות .4

 (5( + )1)2סעיף 

 

 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-לביתהודעה 

המאשימה  1982-א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב15בהתאם להוראת סעיף 

מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר 

 בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 

 

 

 


