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למרות שתקף ואיים על אישתו בית המשפט ביטל הרשעתו של נאשם
עקב הליך שיקומי מוצלח
בית משפט השלום בקריית גת ביטל לאחרונה הרשעה של אדם שהיכה את אשתו ואיים עליה .נגזרו עליו
עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של  270שעות ,צו מבחן והתחייבות כספית שלא יחזור על מעשיו.
)ת"פ  .(8847-03-16השופטת ציינה כי התרשמה לטובה מההליך השיקומי שעבר וכי אשתו ביקשה
לבטל את ההרשעה כדי לשקם את המשפחה.
לפי כתב האישום שהוגש בפברואר  ,2016הבעל שב לביתו בשעת לילה מאוחרת בעודו נמצא בגילופין .הוא החל לצעוק ולקלל את
אשתו וכתוצאה מכך היא התעוררה משנתה והם החלו להתווכח על חוב שיש להם לחברת החשמל .כתגובה קילל הבעת את אשתו
והיכה אותה ברקה .כחודש לאחר מכן המקרה חזר על עצמו ,הבעל חזר שיכור לביתו ,נטל את הטלפון הנייד של אשתו ,הטיח בה
האשמות וסטר לה בפניה .הוא אף איים עליה “שיפוצץ אותה אם לא תענה לו”.
הנאשם הודה בעובדות והורשע בעבירות של תקיפה ואיומים .הוא נשלח לתסקיר שירות מבחן והחל בהליך טיפולי .במסגרת הטיעונים
לעונש הדגישה המדינה את חומרת מעשיו ודרשה עונש של  4חודשי עבודות שירות .לעומת זאת ההגנה טענה כי האישה עצמה
העידה על השינוי שחל בבעלה מאז המקרה ומאז שהחל את הטיפול ,וכי היא ביקשה בשמה ובשם ילדיה לבטל את ההרשעה כדי
שמקור פרנסתם לא ייפגע .המדינה התנגדה לביטול ההרשעה וענתה כי יוכל למצוא עבודה אחרת ,גם אם יפוטר .הנאשם עצמו
הביע צער על מעשיו ,סיפר על הלקח שלמד וביקש מבית המשפט להתחשב בו ,כדי שיוכל להמשיך ולנהל חיי משפחה ולפרנס את
אשתו וילדיו.
סגנית נשיאת בית משפט הלום בקריית גת ,השופטת ד”ר נגה שמואלי-מאייר ,נענתה באופן חריג לבקשת ההגנה וביטלה את
ההרשעה .היא כתבה שהרשעת הנאשם אכן תפגע בפרנסתו וכי הוא יתקשה למצוא עבודה אחרת אם יהיה בעל עבר פלילי ,וכי הוא
אדם בעשור החמישי לחייו ללא השכלה או מקצוע .היא ציינה כי הוא עבר הליך שיקום ,הקפיד להגיע לכל הפגישות ושיתף פעולה
עם מטפליו ולכן היא סבורה כי לא יחזור על מעשיו .כמו כן הדגישה את העובדה שהמתלוננת חזרה לגור עמו והעידה על שינוי לטובה
שחל בו וכי הפסיק לצרוך אלכוהול.
לאור זאת בוטלה ההרשעה ועל הנאשם הוטל צו שעות לתועלת הציבור בהיקף  270שעות ,צו מבחן לשנה והתחייבות כספית שלא
יבצע עבירה דומה.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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