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 3מתוך  1

 1  שופטת בדימוס חיותה כוחן עומרלפני יו"ר ועדה, כבוד ה

 2 גב' ויקי היינה, עו"ס –חברת ועדה 

 3 גב' רוני בנצור, קרימינולוגית קלינית –חברת ועדה 

 4 רס"ר, איתי ג'רבי  –נציג שב"ס 

 5  גב' אתי שהרבני  -מזכירת הוועדה

 
 מבקשת

 
 פלונית )אסיר(

 
 נגד

 
 

 משיבה
 

 מדינת ישראל
 6 

 נוכחים:
 ב"כ היועמ"ש עו"ד ענבר אליאב

 ב"כ האסירה עו"ד אריאלה גואטה 
 האסירה בעצמה

 החלטה
 7 

 8 שנים בגין הריגה.  8,  מרצה  את מאסרה הראשון לתקופה של 06האסירה, בת 

 9 

 10נסיבות חייה הקשות של האסירה פורטו בהרחבה בדוחות הרבים שהונחו לפתחנו. עקב מצב 

 11סוציואקונומי קשה, נאלצה האסירה לחלוק מגורים עם שותף שלא היה בניהם קשר זוגי. במשך מספר 

 12שנים נהג בה השותף באלימות חוזרת ונשנית, האסירה הגישה נגדו מספר תלונות, הוא הורחק מספר 

 13הבית, אך שב אליו וחוזר חלילה. זמן לא רב לפני ביצוע העבירה הוגש נגד קורבן העבירה פעמים מ

 14כתב אישום בגין עבירת איומים כלפיה. ביום האירוע, קורבן העבירה שוב נהג כלפיה באלימות, חנק 

 15אותה עד לאובדן הכרה. בתגובה לכך, ולאחר שהאסירה שתתה משקה אלכוהולי, היא נטלה סכין, 

 16 ת הקורבן וגרמה למותו. דקרה א

 17 

 18הנסיבות המיוחדות של אירוע זה נלקחו בחשבון במתן גזר הדין וגם אנו סבורים כי לנסיבות המקרה 

 19 יש השלכות על מתן ההחלטה שלנו. 

 20 

 21בתקופת מאסרה, התנהגות האסירה בכלא הייתה ללא דופי למעט שני מקרים מהעבר בהם נשללו 

 22רה האסירה קבוצות טיפול שונות ומגוונות, לרבות טיפול ממנה טובות הנאה. בשנות המאסר, עב

 23בהתמכרות לאלכוהול ובתחום האלימות. גורמי הטיפול בכלא סברו כי על האסירה להשתתף בקבוצת 
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 3מתוך  2

 1אלימות ייעודית אך האסירה סירבה. בפנינו הסבירה האסירה כי סירובה נבע מעצם היותה בודדה 

 2ת, דבר אשר אילץ אותה לעבוד בכלא ולא איפשר לה בארץ ללא כל תמיכה, לא נפשית ולא כלכלי

 3 להשתתף באופן אינטנסיבי בקבוצת האלימות. 

 4 

 5חרף התנגדות ב"כ היועמ"ש לשחרורה המוקדם של האסירה, הוועדה סבורה כי תכנית רש"א הכוללת 

 6שהייה בהוסטל נשים עשויה לתרום לאסירה ולהביא לשינוי בתחומים שונים בחייה. הוועדה מאמצת 

 7 לחוות דעת רש"א.  5ת האמור בסעיף א

 8 

 9הוועדה מוצאת לנכון לציין כי מדובר באירוע חריג ובודד באורחות חייה של האסירה וכי אין מדובר 

 10 באסירה שנשקפת ממנה מסוכנות. 

 11 

 12 בנסיבות האמורות, הוועדה מורה על שחרורה המוקדם של האסירה בהתאם לתכנית רש"א. 

 13 

 14 להוסטל נשים מדלת לדלת בליווי שב"ס.  האסירה תועבר 12.21.22ביום 

 15 

 16בבימ"ש השלום כפר  06:66בשעה  60.5.66האסירה תגיע בליווי נציג מההוסטל לישיבת מעקב ליום 

 17 . 5סבא, רחוב הטחנה 

 18 
#<3># 19 
 20 

 21 במעמד הנוכחים. 2322121/22, כ' כסלו תש"פניתנה והודעה היום 

 22 

 

   
 

 חיותה כוחן עומר,
  שופטת )בדימוס(

 גברת ויקי היינה,
 חברת וועדה

 

 גברת רוני בנצור,
 חברת וועדה

 

 רס"ר, איתי ג'רבי 
 נציג שב"ס
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 1 

 2 ב"כ היועמ"ש:

 3אנחנו נשקול את עמדתנו אם יש בדעתנו להגיש עתירה. אנחנו נמנעים מלהגיש בקשה לעיכוב ביצוע 

 4 . 62.06.02-מאחר ומועד שחרורה הוא ב

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.6666ינואר  60, י' טבת תש"פהיום,  נהנית

      12 

 13 
 14 


