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כתב אישום
הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :

א.

העובדות :
.1

(פלא  – 225108/2020תחנת לוד שפלה)

הנאשם נשוי לב.ב .בין ב.ב .לבין א.א( .ילידת  ,1990להלן" :המתלוננת") ישנם קשרי
חברות ....

1

עקב הקשר החברי בין המתלוננת לבין ב.ב .נוצרו גם קשרי חברות בין א.א לבין הנאשם,
יחסים אשר לא נשאו אופי מיני.
.2

ביום  5.5.20בשעות הערב המאוחרות הגיע הנאשם לביתה של המתלוננת ברחוב  ...בלוד
(להלן" :הדירה") לבקשתה ותיקן דלת של ארון ולאחר מכן עזב את הדירה.

.3

מאוחר יותר ,בשעה  23:30לערך ,שב הנאשם לבית המתלוננת ,וכשברשותו כפפות
(להלן" :הכפפות") ,מסכה מסיליקון המכסה את כל הראש בצורת גורילה (להלן:
"המסכה") ובד שחור (להלן" :הבד") ,וזאת במטרה לאנוס את המתלוננת.

.4

הנאשם עלה בחדר המדרגות לקומה בה דירתה של המתלוננת ,עטה את הכפפות והמסכה
על ראשו ,ולאחר מכן הוריד את מתגי החשמל של הדירה שהיו בחדר המדרגות ,כך
שהשתרר חושך בדירה ,וזאת על מנת לגרום למתלוננת לפתוח את דלת הדירה.

.5

באותה עת שהתה המתלוננת לבדה בדירה ,ולאחר שהתנתק זרם החשמל בדירה ,יצאה
מהדירה ,ואז הגיח לעברה הנאשם ,תפס אותה בכוח בידיה וגרר אותה חזרה לתוך הדירה
ולתוך חדר השינה שלה.

.6

המתלוננת שאלה את הנאשם מי הוא ומה הוא רוצה ממנה ,בתגובה הנאשם השמיע קולות
נהמה על מנת להפחיד את המתלוננת והורה באצבעו למתלוננת לשכב על מזרון שנמצא
בחדר ,ניסה לקשור את הבד על עיניה ,ניסה לדחוף את הבד לפיה של המתלוננת ,וניסה
לקשור את ידיה עם הבד ,אך המתלוננת נאבקה בו והוא לא הצליח.

.7

הנאשם דחף בכוח את המתלוננת לעבר המזרון וכתוצאה מכך ,היא נפלה עליו ,הנאשם
הוריד בכוח את מכנסיה ותחתוניה של המתלוננת .המתלוננת התחננה לנאשם כי יניח לה
ואמרה לו כי היא בתקופת הווסת ,ונאבקה בנאשם עד שהצליחה להרים את מכנסיה.

.8

בתגובה הכה הנאשם את המתלוננת במכת אגרוף בפניה וניסה בכוח לחנוק את המתלוננת
עם הבד ,בכך שכרך אותו סביב צווארה ,בעוד המתלוננת נאבקת בו ,בוכה וצועקת לעזרה.

.9

המתלוננת ,אשר ראתה שאין באפשרותה להתגבר על הנאשם ,פעלה מתוך תושייה ,ואמרה
לו "זה מה שאתה רוצה ,אני לא יכולה בלי סיכת הראש ,לך למטבח להביא לי את הסיכה".

2

הנאשם צעד לעבר המטבח ,אז דחפה אותו המתלוננת מחוץ לדלת החדר ,ונעלה את דלת
החדר ,תוך שהנאשם דוחף את הדלת ומנסה להיכנס חזרה לחדר.
.10

המתלוננת החלה לזעוק לעזרה והנאשם נמלט מהמקום.

.11

בעקבות מעשיו של הנאשם נגרמה למתלוננת חבלה של ממש בפניה ובידה.

.12

במעשיו המתוארים לעיל ,התפרץ הנאשם בתחבולה לבית המתלוננת ,בכוונה לבצע פשע,
ניסה לאנוס את המתלוננת ותקף אותה וגרם לה חבלה של ממש.

ב.

הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :
.1

ניסיון אינוס תוך גרימת חבלה  -עבירה לפי סעיף ( 345ב) ( + )3סעיף  25לחוק
העונשין התשל"ז( 1977-להלן" :החוק").

ג.

.2

התפרצות בתחבולה למקום מגורים – עבירה לפי סעיף ( 406ב) ( 405 +ד) לחוק.

.3

תקיפה הגורמת חבלה של ממש -עבירה לפי סעיף  380לחוק.

עדי התביעה :
...

יולנדה טולדנו בובליל ,עו"ד
סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז מרכז (פלילי)

תל אביב-יפו,

ד' סיון תש"ף ( 27מאי )2020
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מספר תיק חקירה (פל"א) 225108/2020 :תחנת לוד שפלה

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

הודעה לבית-המשפט
בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב –  1982המאשימה
מודיעה בזאת ,כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל ,אם
יורשע בתיק זה.

4

