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פ ס ק -ד י ן

המערער  ,כיום בן  , 48הורשע בניסיון לרצח רעייתו  ,ודינו נגזר ל 01 -שנות
מאסר וכן מאסר ע ל תנאי ופיצויים ( הוא זוכה מחמת הספק מפציעת בתו שביקשה
להפריד )  .הוא מערער על הכרעת הדין וכן על העונש  .טענתו העיקרית בעניין הכרעת
הדין היא כי לא הוכחה כוונה לרצוח  .אין בידינו לקבל טענה זו  .פסק דינו המפורט של
בית המשפט המחוזי נדרש לנקודה זו  ,ולמד על הכוונה הן ממספר הדקירות – ארבע
פעמים בראש בסכין קצבים  ,אף שהדקירות החלו בירך  ,והן מאמירות המערער בסמוך
לאירוע  .המערער כפר מכל וכ ל בפגיעה באשתו  ,מה שאין לו שחר  ,והיטיב הסניגור
לעשות שלא חזר על כך  .לדעתנו  ,כל פי המבחנים המקובלים  ,אין דופי בהכרעת הדין .
כוונת אדם נלמדת ממעשיו ומאמירותיו  ,ואלה מצביעים במובהק על הכוונה לקטילה .
על כן איננו נעתרים לערעור בעניין הכרעת הדין .

0

אשר לעונש  ,כשלעצמו אין הוא חמור יתר על המי ד ה  ,על פי הפסיקה וחומרת
הפגיעה בקרבן  ,שאמנם התאוששה אך ניכרות בה צלקות קשות  .המתחם שקבע בית
המשפט קמא  ,ושגם עליו משיג המערער ואין דעתנו כדעתו  ,הוא  9עד  08שנ ות מאסר .
לא בלי התלבטות החלטנו  ,אך ורק בשל גילו של המערער –  48כאמ ור – להעמיד את
העונש על  9שנים תחת  , 01עדיין במתחם  .שאר חלקי גזר הדין בעינם .
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