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השחית את פני חברו וייכנס לכלא לשנתיים וחצי
פסק דין שניתן בחודש ספטמבר על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי נאשם
ירצה  33חודשי מאסר בפועל ,על עבירות של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות והיזק
לרכוש במזיד .לפי כתב האישום דקר הנאשם את המתלונן בפניו וגרם לו פציעה בשרירי
השפה .לבקשתו ,צורף לכתב האישום גם כתב אישום שעמד כנגדו על שבירת החלון של
המתלונן .הנאשם ריצה בעבר עונש מאסר בגין רצח ,וכעת נגזרו עליו  33חודשי מאסר
נוספים ,מאסר על תנאי ופיצוי כספי שיעביר למתלונן.
על פי כתב האישום ,הודה הנאשם כי בתאריך  5.3.2017ישן בביתו של המתלונן ולאחר מכן הם יצאו
מהבית ונכנסו למרתף באחד הבניינים הסמוכים לביתו של המתלונן .שם נטל הנאשם ,שהיה בגילופין ,חפץ
חד ודקר את המתלונן בפניו על רקע סכסוך שהיה ביניהם .לאחר מכן הוא נמלט מהמקום .כתוצאה
מהדקירה נגרם למתלונן חתך עמוק בפניו שאף פגע בשרירי השפה וביכולת שלו להזיזה .הוא אושפז למשך
יומיים ,עד לתאריך .7.3.2017
לפי בקשת הנאשם ,צורף לכתב האישום הנוכחי כתב אישום נוסף שהיה תלוי ועומד נגדו בבית משפט
השלום באר שבע .בכתב האישום הזה הוא הודה כבר בעובדות ,שלפיהן הזיק בזדון לחלון ביתו של המתלונן
על ידי שבירת החלון וסורגיו .לאחר המעשה אף הפריע לשוטרים ולא פתח להם את דלת הבית .כתב
האישום המתוקן כולל חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות והיזק לרכוש במזיד.
התביעה וההגנה ניהלו משא ומתן ארוך ועם סיומו הגיעו להסדר ,שבו הסכימו שיוטלו על הנאשם  33חודשי
מאסר בפועל .בא כוחו של הנאשם ביקש להתחשב בנסיבות חייו הקשות וברצונו להשקתם .מנגד ,הבליטה
התביעה את חומרת מעשיו ואת עברו הפלילי שכלל רצח שעליו ריצה בעבר  12שנות מאסר בפועל.
בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון והטיל על הנאשם עונש של  33חודשי מאסר בפועל 9 ,חודשים מאסר
על תנאי ופיצוי על סך  ,₪ 30,000שיעביר למתלונן.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

