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 התובע:
 נציבות שירות המדינה

   מתמחה -רועי ודאי ע"י ב"כ 

    

   ישי יוגב הנאשם:

    

    אינו מיוצג ב"כ הנאשם:

    

   אין הופעה  נציג המשרד:
 

 
 הכרעת דין

 
  
הנאשם יוגב שי, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה ששימש סגן מפקד צוות בתחנת  .1

( לחוק שירות המדינה 3)-( ו2)17אשקלון, הועמד לדין משמעתי בעבירות לפי סעיפים 

החוק(, זאת בעקבות הליך פלילי שנוהל נגדו )ת"פ  –)להלן  1963 –)משמעת(, התשכ"ג 

גת( בפני כבוד השופטת ענת חולתא,  בבית משפט השלום בקרית 50838-05-19

לחוק העונשין,  192במסגרתו נקבע כי הנאשם ביצע עבירה של איומים בניגוד לסעיף 

 .1977 –התשל"ז 

 

 וכך נטען בכתב האישום שהוגש בהליך הפלילי .2

במועדים הרלוונטיים לאישום היו מ. )המתלוננת( והנאשם בני זוג שהתגוררו  .א

 לון.בנפרד, בכתובות שונות באשק

,  במועד מסויים בבית הנאשם, איים הנאשם על המתלוננת 2017בחודש אוקטובר  .ב

בפגיעה שלא כדין בגופה, בכך שאמר לה כי במידה ותבגוד בו יהרוג אותה ולא 

אכפת לו לשבת על זה בכלא. זאת, תוך שהוא מדגים באמצעות סכין דקירה 



 2 93/21בד"מ   

בכוונה להפחידה או באבטיח ואומר למתלוננת "ככה אני אדקור אותך", והכל 

 להקניטה. 

 
הרשיע בית משפט השלום באשקלון את הנאשם במיוחס לו בכתב  15.11.2020ביום  .3

 האישום.

 

גזר בית משפט השלום באשקלון את דינו של הנאשם, בהשיתו עליו:  30.6.2021ביום  .4

 3חודשים, המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של  3מאסר על תנאי לתקופה של 

קנס בסך עבור הנאשם עבירת אלימות, לרבות איומים ולרבות כלפי הרכוש; שנים י

 למתלוננת.₪  1,000פיצוי בסך ₪;  3,000

 
במובן זה  ,קיבל בית המשפט המחוזי בבאר שבע את ערעורו של הנאשם 15.12.21ביום  .5

שביטל את הרשעתו, וביטל את רכיב המאסר על תנאי שהושת עליו בגזר דינו של בית 

ולהימנע ₪  5,000משפט השלום. כמו כן, חייב את הנאשם לחתום על התחייבות בסך 

 יצוע עבירת אלימות מכל סוג שהוא. מבבמשך שנתיים מיום פסק הדין 

 יתר הוראות גזר הדין נותרו ללא שינוי.

 
לעיל, לא קיים הנאשם את ובענה שבפנינו טענה התביעה כי בהתנהגותו המפורטת בת .6

שעלולה לפגוע בשמו הטוב ובתדמיתו של והתנהג התנהגות המוטל עליו כעובד מדינה, 

 שירות המדינה. 

 

 אשר על כן הואשם הנאשם בעבירות המשמעת שצויינו לעיל. .7

 
באישום ובעבירות המשמעת שיוחסו הודה הנאשם  3.4.22בדיון שהתקיים בפנינו ביום  .8

 ג. לחוק.61לו בתובענה, והורשע על יסוד הודאתו ובהסתמך על הוראות סעיף 

 
 , כאמור. 3.4.22 –הכרעת הדין ניתנה במעמד הצדדים ביום ב' בניסן תשפ"ב  .9

 

 

 

 

(-) (-) (-) 
_______________ ________________ ________________ 

 עו"ד אורי  כהן
 הדין אב בית

 רותי אשכנזי אסתר בן עזרא

 החבר החבר המותב ר"יו
 
 
 


