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 (בת ים, תחנת 2022/281430)פל"א  :העובדות .א

עד  מערכת יחסים זוגית במשך כשנתיים ( ניהלו"המתלוננתלהלן: ") ל. ל.הנאשם ו .1

ביוזמת  ,נפרדו המתלוננת והנאשםאו בסמוך לכך,  2022בחודש ינואר . 2022ינואר 

 .אובססיבית של הנאשם כלפיהבשל התנהגותו האלימה וה ,המתלוננת

במהלך מערכת היחסים הפוגענית שניהל הנאשם עם המתלוננת איים עליה  .2

כן ו ,ולא יהיה לה בן זוג אחר מלבדו "שייכת לו"שהיא  , במטרה להפחידה,הנאשם

 ., אם תעזוב אותוכי יפגע בה ובמי שיהיה בן זוגה בעתיד עליה איים

, בנפרד מהנאשם ,כתב האישום התגוררה המתלוננתמועדים הרלוונטים בעובר ל .3

וניהלה מערכת יחסים  "(הבית: ")להלן בבת ים ....ברחוב יחד עם הוריה ואחותה 

 ., שוטר במשמר הגבול"(המתלונן)להלן: " זוגית עם נ. ש.

המתלונן. בשעה  וננת במחיצתבמהלך שעות הערב, בילתה המתל 14.6.22 בתאריך .4

הנאשם שאל אותו  והמתלונן ענה לשיחה., תלוננתמהתקשר הנאשם אל ה 21:27

 וניתק את השיחה. לזהותו

הנאשם לטלפון , התקשר בבית , בעת ששהו המתלונניםבאותו הערב מאוחר יותר .5

את זהותו של המתלונן  לו לגלות דרש ממנהו פעמים רבות הנייד של המתלוננת



ונודע לנאשם שוחחו הנאשם והמתלונן  ,באחת משיחות הטלפון הנמצא במחיצתה.

המתלונן, במטרה שהמתלונן הוא בן זוגה של המתלוננת. הנאשם איים על 

לא יהיה "כי פגוש אותו ודרש שי שהוא מתכוון להגיע אל הבית, להפחידו, אמר

  ".מלבדוחבר למתלוננת 

איים הנאשם על המתלוננת בשיחות הטלפון במטרה להפחידה ואמר לה:  ,בנוסף .6

משמעות  ", או מילים בעלותישייכת לאת ו יאשת אתי, חבר מלבד ךלא יהיה ל"

 דומה. 

סמוך לכך הגיע הנאשם לביתה של המתלוננת רכוב על אופנוע באו  ,22:11בשעה  .7

 . הנאשם ירד מהאופנוע והתקדם, כשהוא מצוייד בגז פלפל ובסכיןוחבוש בקסדה

להניעו לעזוב את בית אל עבר הנאשם וניסתה ה. המתלוננת ירדה מאל הבית

תר אחר המתלונן, צעק על המתלוננת שלא יהיה לה חבר  . הנאשם בתגובההמקום

 והתקרב אליה בצורה מאיימת.

והמתלונן ירד מביתה אל עבר הנאשם כשנשקו  תלוננת זעקה לעזרת המתלונןהמ .8

בכדי  ,ומכוון לעבר גופו של הנאשם , דרוךלוףש M-16מסוג רובה סער האישי 

בתגובה זרק הנאשם את הקסדה  מלעשות שימוש אלים בסכין שברשותו. ולהניא

 ידו אל עבר המתלוננים. שאחז ב

הכה באגרופיו את המתלונן וחנק , תקף את המתלוננים באמצעות ידיוהנאשם  .9

שלף הנאשם את מיכל גז הפלפל שהיה , אותו בצווארו באמצעות ידיו. בהמשך

הצליח לחמוק מידי הנאשם אל  תלונן, והממשכה בחולצתו ברשותו, והמתלוננת

 ניח שם את נשקו.וה ,הביתמדרגות  עבר

אבק עם ישנותרה להמתלוננת ההמתלונן לרחוב לעזרת חזר  מיד לאחר מכן, .10

שלף את הסכין שהחזיק ודקר והנאשם שב לתקוף אותו. הנאשם הנאשם, 

צלעותיו, ב , בכוונה לגרום לו חבלה חמורה,מספר פעמיםבאמצעותה את המתלונן 

המתלונן נאבק בנאשם, אך האחרון המשיך לדקור  .יוחזהו, בבטנו וברגלבגבו, ב

שם נאהמתלונן ללהפריד בין  מספר פעמים בעת המאבק ניסתה המתלוננתאותו. 

 .ופצע אותה והנאשם דקר אותה ברגלה

סמוך יצא למרפסת בית ונטל משם את נשקו, רץ המתלונן לכיוון ה ,מיד לאחר מכן .11

הנאשם. למשמע היריות ברח  את עיהרתמספר יריות באוויר כדי לירה בית ול

 . םבדמ יםמתבוסס המתלוננים, תוך הותרת גבי האופנוע הנאשם מהמקום על

כים ופצעי חת מספר לרבות ותחמור ותחבלו למתלונן , נגרמכתוצאה מן הדקירות .12

ופגיעה בעורק  תוך בטני דימוםירה בבית החזה, במותן, בגב וברגל, וכן נגרם לו דק

ית החולים שם עבר הוא פונה מן המקום באמבולנס לטיפול רפואי בב .המפשעה

  .ניתוח חירום

פצע דקירה עמוק ברגלה ונזקקה כתוצאה ממעשי הנאשם, נגרם למתלוננת  .13

 לתפרים.  



עה בגופם על מנת איים הנאשם על המתלוננים בפגי, במעשיו המתוארים לעיל .14

 המתלוננת, פצע את חבלה חמורה בכוונה מחמירהתלונן גרם למלהפחידם, 

 והחזיק סכין מחוץ לתחום ביתו למטרה שאיננה כשרה.  ,באמצעות נשק קר

 :מואשם הנאשםהוראות החיקוק לפיהן  .ב

 1977 - חוק העונשין, התשל"זל 192 עבירה לפי סעיף -איומים )ריבוי עבירות(  .1

 (.החוק)להלן: 

 חוק.ל( 1)א()329 סעיףעבירה לפי  -בכוונה מחמירה חבלה  .2

 ( לחוק. 1)א()335בנסיבות סעיף  334עבירה לפי סעיף  –פציעה בנסיבות מחמירות  .3

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

 

  :עדי התביעה .ג

1. .... 

 

 

 , עו"דפנינה לוי 

 אביב )פלילי(-בפרקליטות מחוז תל א' סגן בכיר 

 

 2192/22תיק פרקליטות: 

 281430/2022תיק חקירה )פל"א(: 

 הודעה לנאשם

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

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

 

 

 המשפט-הודעה לבית

 1982 –א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על 

 הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 


