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 חזנוביץ בוריס בן אלכסיי .1  :הנאשמים

 ..., 1970 יליד           

 שבע באר...           

     ... 

 ברינה אדל בן משה .2    

 ..., 1958 יליד                 

  שבע באר...                 

    ...         

 

 אישום תבכ

 : כדלקמן בזאת מואשמים הנאשמים

 

   : העובדות .א

ה: "להלן) שבע-בארב "יציב בית" בבריכת יםכמציל והועסק הנאשמים 15.07.17 ביום .1 כ  ."(הברי

 לאזור בסמוך הממוקמת המציל בעמדת הזמן מרבית שהו הנאשמים, עבודתם במסגרת, ל"הנ במועד .2

 כשהנאשם, לבריכה מסביב סיור תורו לפי ביצע מהנאשמים מי לפרקים. הבריכה של העמוקים מיםה

 .  המציל בעמדת נשאר האחר
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 גישה להם שיאפשר במקום להמצא העת בכל מחויבים היו, בבריכה מצילים בהיותם, 1,2 הנאשמים .3

 למנוע, הבריכה שטח לעבר הנאות תצפית לקיים מחוייבים היו וכן, ההצלה ולעמדת למים דיתמי

 לשחות יודעים שאינם מהמתרחצים ולמנוע לה לזקוקים עזרה במים להגיש, בבריכה ותאונות טביעות

 עד ההצלה עמדת את לעזוב נאסר 1,2 הנאשמים על, כן כמו'. מ 1,2 על העולה בעומק במים להמצא

 .אחר מציל י"ע שיוחלפו

ח: "להלן) 2007 יליד ל"ז .ב.י הקטין, ל"נה במועד .4  אביו בלוויית בריכהה מתחםל הגיע"( המנו

  .ואחיו

 שפת על שהו, בבריכה שפג שבו ,.ב הקטין וחברו המנוח, 14:53 שעהל עובר, ל"הנ במועד .5

 , המים לתוך ירדו וחברו המנוח ,לכך בסמוך או ל"הנ בשעה. העמוקים המים אזור ליד הבריכה

  עומדים בעודם הבריכה בשפת ואחזו הבריכה של הפנימית לדופן הצמודה המדרגה על נעמדו

 ,ברשותם השהיית משקפת לשני מאחד והעביר ,שיחקו וחברו המנוח מכן לאחר .כאמור המדרגה על

 .הבריכה שפת ליד המשקפת עם וצללו

 מספר התרחק המנוח ,המשקפת עם המשחק כדי תוך ,לכך בסמוך או 14:56 בשעה, ל"הנ במועד .6

 '.  מ 2-כ היה המים של עומקם שבו לאזור והגיע הבריכה מרכז וןולכי הבריכה משפת מטרים

 את להחזיק הצליח המנוח כדקה במשך .לטבוע החל, לשחות ידע לא אשר, המנוח, מכן לאחר מיד .7

. רגליו תנועות י"ע מעלה כלפי גופו את ודחף ידיו עם במים חבט כי כך בשל המים פני מעל שורא

 לשחות המשיך וחברו, בכך הצליח לא אך, לידו שחה זה בשלבש חברו גב על להתלות ניסה אף המנוח

 . מהמים ויצא הבריכה שפת אל

 . הבריכה במימי שקע המנוח של גופו, מכן לאחר בסמוך .8

 במימי שקע המנוח של גופוש לאחר כדקה ועד למים נכנס המנוח שבו שלבב החל ,הזמן כל במשך .9

 . המציל בעמדת ישב 1 הנאשם, לעיל כאמור הבריכה

 'בס שיתואר כפי, המנוח משיית שלב אחרי ועד למים נכנס המנוח שבו שלבב החל ,הזמן כל במשך .10

 .לבריכה מסביב יםסיור ערך 2 הנאשם, להלן 13

 באזור הבריכה לתוך נכנס ,לשחות ידע שלא, המנוח כי ךבכ הבחינו לא שלב בשום ,1,2 הנאשמים .11

 כי בכך ,'מ 2-כ הנו המים עומק שבו לאזור הבריכה משפת מתרחק המנוח כי בכך, העמוקים המים

 במימי ובשקיעתו בטביעתו הבחינו לא וכן עצמו את להציל מנסה המנוח כי בכך, לטבוע החל המנוח

 .הבריכה
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 עמדת את עזב, כךב הבחין לא עדיין אשר, 1 הנאשם ,הבריכה במימי המנוח שקיעת לאחר כדקה .12

, ההצלה מעמדת 'מ 10-כ של מרחקב שנמצא הרדודים המים לאזור הכניסה למדרגות ניגש, ההצלה

 כלל לראות ביכולתו היה שלא כך, העמוקים המים לאזור מופנה כשגבו, וחצי כדקה למשך שם ונעמד

 . המציל לעמדת חזר ואז ,העמוקים המים באזור הנעשה את

 ,המנוח בגוף ןהבחי בבריכה המתרחצים אחד, הבריכה במימי שקע המנוח של שגופו לאחר דקות 3 -כ .13

 .מהמים המנוח את ומשה לבריכה קפץ המתרחץ .המים בעומק צף אשר

 מצאוה ממקום ספורים מטרים של במרחק הבריכה שפת על שהה 2 נאשםה, סיורו במהלך ,זה ברגע .14

 הוא, המים לכיוון מופנה היה לא כלל 2 הנאשם של מבטו כי, כך בשל .המים לפני מתחת המנוח של

 .הבריכהמ המנוח במשיית לא אףו המים לפני מתחת המנוח בהמצאות הבחין לא

 שהוזעקו לאחר ורק, המים מן הוצא כברש לאחר ,במנוח לטפל וניגשו במתרחש הבחינו 1,2 הנאשמים .15

 .בבריכה ששהו האנשים י"ע

 .מהמים הוצאתו לאחר דקות  40 נקבע מותו ,במנוח שבוצעו ההחייאה מאמצי למרות .16

 :כי בכך שהתבטאה רשלנותם עקב וזאת, המנוח של למותו גרמו 1,2  הנאשמים .17

, למים המנוח של בכניסתו הבחינו לא שלב בשום כך בשלשכ ,הבריכה לעבר נאותה תצפית קיימו לא .א

 החל הוא כי בכך, 'מ 2-כ היה המים של עומקם בו אזורה לעבר הבריכה משפת התרחק הוא כי בכך

 .המים לפני מתחת שקע כי ובכך, עצמו את להציל מנסה שהוא תוך לטבוע

 .  טביעתו את מנעו ולא במים עזרה למנוח הגישו לא . ב

 '.מ 1,20 על עלה המים של עומקם שבו באזור להמצא, לשחות ידע שלא, למנוח ואפשר   .ג

 וכלל      ההצלה עמדת את עזב, המים לפני מתחת היה המנוח של שגופו בעת כי בכך ,בנוסף, 1 הנאשם. ד

 . העמוקים המים אזור ליד שהה לא

 .העניין בנסיבות נוהגים היו היישוב מן שמצילים כפי נהגו לא. ה       

 : החיקוק הוראות .ב

 1 הנאשם
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' תק בצירוף, 1977- ז"תשל, העונשין לחוק 304' ס לפי עבירה - ברשלנות מוות גרימת

-ד"תשס(, שחיה בבריכות בטיחות) רחצה מקומות הסדרת תקנותל (ג)7(, 4(, )3, )(2)(,1()א)7

2004. 

 2 נאשם

' תק ףבצירו, 1977- ז"תשל, העונשין לחוק 304' ס לפי עבירה - ברשלנות מוות גרימת

 .2004-ד"תשס(, שחיה בבריכות בטיחות) רחצה מקומות הסדרת לתקנות (4(, )3(, )2)(,1()א)7

  : התביעה עדי .ג

1. ... 

   

 ף"תש אייר ז"כ  ,שבע-באר

  2020 מאי 21  

 328/20: ד"פמ

 (ש"ב. ת) 310035/17 א"פל

 לנאשם הודעה

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

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

 המשפט-לבית הודעה

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

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

 .זה בתיק יורשע
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