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  ין'נבז אלכסיי בן יורי  : הנאשם

 ... 1.1.71 יליד 

 אופקים ... 

 (20.2.1 מיום במעצר) 

  

 אישום כתב

 : כדלקמן בזאת מואשם הנאשם

 ראשון אישום

 : העובדות .א

 אוגוסט ועד 2013 מדצמבר החל"( המתלוננת: "להלן) 1973 ילידת. ק.י של זוגה בן היה הנאשם .1

 ברחוב המתלוננת של בביתה ילדיה ושני המתלוננת עם התגורר הנאשם זו תקופה במהלך. 2019

 (."הגינה"ו "הבית: "להלן) גינה עם קרקע בית שהוא, באופקים, 32 המינים ארבעת

 

 ביחסים ונותר למתלוננת בשכנות אחר בבית להתגורר עבר הנאשם, 2019 באוגוסט, הפרידה לאחר .2

 זמני באופן בבית להתגורר לחזור מהמתלוננת ביקש הנאשם 28.1.20 בתאריך. המתלוננת עם חבריים

 למועד ועד מאז .זוגי בקשר עמו להיות תחזור לא כי לנאשם הבהירה אך, לכך הסכימה והמתלוננת

 .בבית ביחד ותגוררה והמתלוננת הנאשם האישום לכתב הרלוונטי

 

 .בו בגדה המתלוננת ביניהם הזוגי הקשר במהלך כי חשד הנאשם, ל"הנ מהתקופה בחלק .3



 

: להלן) 1996 יליד., מ.י ,בנה. להליכה מהבית יצאה המתלוננת 15:00 שעהה פניל 1.2.20 בתאריך .4

 מספר המתלוננת אל התקשר הנאשם 15:00 שעהל סמוך, לכך בהמשך .בבית נשארו והנאשם"( הבן"

 לאחר וזאת, לאלה דומות מילים או" אותך הורג אני כי הביתה תחזרי אל" באמרו עליה ואיים פעמים

 .אלכוהוליים משקאות ששתה

 

 .ביתה אל לחזור החליטה ,לבנה דאגה אשר, המתלוננת, כך בעקבות .5

 דלת ליד ,לבית מחוץ עומד נאשםב והבחינה גינהה אל נכנסה המתלוננת 15:18 בשעה ל"הנ בתאריך .6

 "(.הסכין: "הלןל) גדולה מטבח סכין בידו ומחזיק ,הכניסה

 

 להתגונן במטרה וזאת ,ריק זכוכית בקבוק לידה נטלה במקבילו הבית אל להתקרב החלה המתלוננת .7

 .הצורך במידת הנאשם מפני

 

 . מהגינה לצאת וניסתה ממנו להתרחק החלה והמתלוננת המתלוננת את דחף הנאשם .8

 

 הצליחה המתלוננת". שרמוטה" לה וקרא, אותה ניער, בחולצתה המתלוננת את תפס הנאשם, זה בשלב .9

 .המתלוננת אחרי מיד מהגינה יצא הנאשם .מהגינה ויצאה הנאשם של מאחיזתו להשתחרר

 

 מול נעמד הנאשם .גינהל הכניסה שערל בסמוך נעמדו ושניהם המתלוננת של דרכה את חסם הנאשם .10

 אליה ודיבר אותה קילל, בחולצתה המתלוננת את תפס, הימנית בידו בסכין מחזיק בעודו ,המתלוננת

 את ויעזוב חפציו את שייקח ודרשה" אידיוט" לנאשם קראה המתלוננת לכך בתגובה. אגרסיבי בטון

 ולאיים אותה סולתפ המשיך, לאלה דומות מילים או" בכלל את מי" למתלוננת השיב הנאשם. הבית

 אך הנאשם של מאחיזתו להשתחרר העת כל ניסתה המתלוננת. סכיןה את וביד מחזיק כשהוא עליה

 .לשווא

 

 בה וחבל, מאחור לצווארה הצמידה, המתלוננת של לצווארה הסכין את רבקי הנאשם, םמסוי בשלב .11

 .לדמם החלה והמתלוננת צווארה של האחורי בחלקו הסכין באמצעות אותה שחתך בכך חמורה חבלה

 

 נחתכה מכך וכתוצאה ממנה הסכין את הרחיקה, הסכין להב תא השמאלית בידה תפסה המתלוננת  .12

 היא כי לנאשם אמרה ,הדימום את לעצור כדי בצווארה הפצע את בידה החזיקה המתלוננת. באצבעה

 .אמבולנס יזמין הנאשםש וביקשה מדממתו כאב חשה



 

 ,אותה ולקלל המתלוננת את לנער, בחולצתה להחזיק והמשיך המתלוננת של מתחנוניה התעלם הנאשם .13

 להחזיק ממשיך הואכש והכל לאלה תדומו מילים או" לחיות צריכה לא" שהיא לה אמר היתר ובין

 .הימנית בידו סכיןב

 

 בקבוק באמצעות חלשה מכה הנאשם של בראשו יכתהה, מהנאשם להשתחרר בניסיון, המתלוננת .14

 .הצידה אותו וזרק המתלוננת מידי הבקבוק את תפס הנאשם בתגובה. החזיקה וב זכוכיתה

 

 לרחוב יצאו ,אמבולנס להזמין מבקשת המתלוננת את ששמעו ,המתלוננת של השכני, מסוים בשלב .15

 ונכנס, הגינה לתוך חזרה המתלוננת את דחף הנאשם, זה בשלב. המתרחש אודות המתלוננת את ושאלו

 .אחריה

 

 

 חזרה יצא הנאשם, לכך במקביל. נפגע לא כי לוודא הבית לתוך נכנסה, לבנה דאגה אשר, המתלוננת .16

 .כן עשה והנאשם הסכין את לו למסור ממנו דרש השכן שם, לרחוב

 
 ולהזמין מהמקום להתרחק במטרה מהגינה בריצה יצאה היא נפגע לא בנה כי ידאהוו המתלוננתש לאחר .17

 .אמבולנס

 

 ךחת האחורי בצווארהכש סורוקה הרפואי למרכז אמבולנסה באמצעות פונתה ננתהמתלו, לכך בהמשך .18

 סובלת היא כי הוברר ושם הניתוח לחדר הועברה המתלוננת. פעיל דימום עם מ"ס 6- 5 באורך

 וכי פרהוורטיברליים לשרירים אף ומגיע טרפזיוס שריר המערב עמוק חתך בדמות חמורה מחבלה

 הרקמות, נקז הוחדר, ממוקדת בצורה נצרב קעורה הניתוח בחדר. עמוק קטן עורק הוא הדימום מקור

 . סיכות עם נסגר והעור ויקריל עם נסגרו העמוקות

 

 טופל אשר שמאל יד כף באגודל חתך למתלוננת נגרם הנאשם של ממעשיו כתוצאה, לכך בנוסף

 .בחבישה

 

 .3.2.20 לתאריך עד גרון אוזן אף במחלקת מאושפזת נותרה המתלוננת

 



 בנשק מזויין כשהוא, כדין שלא חמורה חבלה, זוגו בת שהיא, במתלוננת חבל הנאשם, אלה במעשיו .19

 והחזיק ,להקניטה או המתלוננת את להפחיד בכוונה, ופהגב כדין שלא בפגיעה המתלוננת על איים, קר

 .כשרה למטרה שלא חצריו או ביתו לתחום מחוץ סכין

 

 

 :החיקוק הוראות .ב

, העונשין לחוק (1א) 335 בנסיבות 333 סעיף לפי עבירה -מחמירות בנסיבות חמורה חבלה .1

 "(.החוק" :להלן) 1977 -ז"התשל

 .לחוק 192 סעיף לפי ותעביר -איומים .2

 .לחוק( א) 186 סעיף לפי עבירה -כדין שלא סכין החזקת .4

 
 שני אישום

 : העובדות .א

 האירוע נשוא תיק חקירת במסגרת, אופקים משטרת בתחנת 10:30 לשעה סמוך 5.2.20 בתאריך .1

 עימות לעריכת המתינוו החקירות בחדר יחד שהו המתלוננתו הנאשם, הראשון באישום המתואר

 .ביניהם

 

 ,עדות למסירת או העימות לעריכת לסרב פעמים של רב מספר מהמתלוננת ביקש הנאשם ל"הנ במעמד .2

 .סירבה המתלוננת אך ,מאסר שנות עשר של לעונש צפוי הוא שאחרת אותה מזהיר שהוא תוך וזאת

 

 תחזור או הודעה תמסור לא דין פי על שבחקירה, המתלוננת את להניע ניסה הנאשם, אלה במעשיו .3

 .שמסרה מהודעה בה

 

 

 :החיקוק הוראות .ב

 .1977 -ז"התשל, העונשין לחוק( א) 245 סעיף לפי עבירה -בחקירה הדחה

 

 :התביעה עדי .ג

 



 

  

 

 ד''עו, קריקון-ויימן אירה 

 (פלילי) דרום מחוז ותפרקליטב בכירה ניתסג 

 2020 פברואר 06  שבע-באר

 פ"תש שבט א"י 

 689/20 ד''פמ

 אופקים תחנת 46524/20 פלא

 לנאשם הודעה

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

 .1995 – ו"תשנ, הציבורית הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף המנויים

 המשפט-לבית הודעה

 המאשימה 1982 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם

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

 .זה בתיק יורשע אם
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