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 א י ש ו ם  -כ ת ב  
 :כללי

 )תחנת ראש העין שרון – 9264468/201פל"א (

, ראש 44ברחוב סנהדרין  "בייבי לאו"משפחתון  גןשימש בתקופה הרלוונטית לכתב האישום,  .1

שנים  3חודשים עד  3לתינוקות ולפעוטות בין הגילאים מיועד ") ההגןגן פרטי (להלן: "כ, העין

 "). קטיניםה: "ביחד (להלן

היתה ) "נטית לכתב האישוםווהתקופה הרל"(להלן:  16.06.19-27.05.19 בין התאריכים .2

 נאשמת הבעלים ומנהלת הגן. ה

הקטינים כהגדרת על  תת אחראיתה הנאשמבגן, הי הקטיניםומפאת גיל  המתוקף תפקיד .3

  ").חוק העונשין(להלן: " 1977-לחוק העונשין, התשל"ז )1(א368סעיף 

נטית לכתב האישום, עשתה הנאשמת בקטינים כדלקמן מעשי וובמהלך התקופה הרל .4

 התעללות ותקיפה: 
 ")..א.א(להלן: " 2017יליד  א.א,  .א
 ")..ב.ב(להלן: " 2018, יליד .ב.ב .ב
 ")..ג.ג(להלן: " 2017 , ילידת.ג.ג .ג
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 ")..ד.ד(להלן: " 2016., ילידת ד.ד .ד
 ")..ה.ה(להלן: " 19.02.2018ילידת  ה.ה., .ה
 "). .ו.ו(להלן: " 2016 , יליד.ו.ו .ו
 "). .ז.ז(להלן: " 2018יליד  ז.ז., .ז
 ").ח.ח(להלן: " 2016ילידת  ח.ח., .ח
 "). .ט.ט(להלן: " 2017 , יליד.ט.ט .ט
 "). .י.י": (להלן 2017ילידת  י.י., .י

 "). .יא.יא(להלן: " 2016יליד  יא.יא., .יא

במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, בהזדמנויות רבות ושונות במהלך עבודתה בגן,  .5

תקפה הנאשמת תינוקות ופעוטות בגן הילדים, בין היתר, בכך שכיסתה ראשם של קטינים 

קשרה ידי קטין באמצעות חוט למשך דקות עד שעות; בשמיכה וישבה עליהם למניעת תזוזה; 

ה בכוח בזרוע, הניפה אותם באוויר והכל עד להטחתם הרימה קטינים באמצעות אחיז

ברצפה; טלטלה תינוקות; העמידה פעוטות עם הפנים אל הקיר, לעתים, למשך מספר שעות; 

הצליפה בקטינים באמצעות חיתול, סטרה להם, צבטה ומשכה ראשם של פעוטות לאחור תוך 

     חסימת אפם ופיהם, עד שהתגלעו קשיי נשימה.
 

  אישום ראשון
  :העובדות  א. 

 )287765/2019פל"א (      

 שהתה הנאשמת בגן החל משעות הבוקר. , 27.05.19 בתאריך .1

יתר  . בשילוב ידיים, עתג.ג, או בסמוך לכך, העמידה הנאשמת את 10:22-09:42 בין השעות .2

. והתיישבה על הרצפה, הורתה לה הנאשמת לקום ג.גמשהתעייפה הילדים ישבו ושיחקו. 

 . עשתה זאת. ג.גו להיתמך בדברולשלב ידיה מבלי 

שתי ומתיחת . באמצעות משיכת ב.באת  הנאשמתהרימה , או בסמוך לכך, 10:35בשעה  .3

 זרועותיו למעלה. 

שעה  ,ספסל. שוכב על בא.א, הבחינה הנאשמת  'בשעת הריכוז', או בסמוך לכך, 10:40בשעה  .4

הרימה אותו באמצעות משיכת  .,א.איגשה . הנאשמת נסביב הנאשמת שיתר הקטינים ישבו

ה אחזה בפניו. הנאשמת הטיחה אותו ברצפה ושוב יהאחת ובידה השניבידה זרועו ומתיחת 

ילבה ידיו הורידה אותו לרצפה, ש ידו השמאלית. הנאשמתומתיחת הרימה אותו תוך משיכת 

בכה. בהמשך לאמור, בשעה שהוא  שעהבאמצעות אצבעה  פעמים כתה באפו מספרמאחור וה

בשילוב ידיים שעה שיתר מאחוריה . א.אסמוך לכך, העמידה הנאשמת את ב, או 10:48

 הסתובבה לעברו ומשכה באוזנו הימנית.  או אז,. מולההקטינים ישבו 

באמצעות   אותווהרימה . ב.בבו שכב גשה הנאשמת ללול ינסמוך לכך, באו  ,11:11 הבשע .5

 זרועו השמאלית. ומתיחת משיכת 
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, או בסמוך לכך, עת חמישה קטינים ישנו מנוחת צהריים בחדר 14:03-13:30 בין השעות .6

 ד.ד.קיר. לעבר ה כשפניהבחדר  ד.ד.,הנאשמת את העמידה "), החדר(להלן: " שבגן השינה

אף שהאור  ,דקות 33משך ב ,או לשבת יכולת להיתמך בדברמבלי  ,עמדה כשידיה שלובות

 בחדר כבה.  

שבה על התיי , ששכב בוכה על הרצפה,לב.ב.גשה הנאשמת י, או בסמוך לכך, נ15:21בשעה  .7

על ידה  פרשהם, בעודה יושבת עליו, רגליו ואחזה בשתי ידיו תוך הגבלת תנועתו. בשלב מסוי

 כוח.  לצד בטתה ראשו . והיב.בלחיו ואפו של 

 :תהנאשמוארים לעיל, המת במעשיה .8
 מעשה התעללות גופנית או נפשית. , בהיותה אחראית עליו,בקטין או חסר ישעתה עש .א
 עליו.ת אחראי הלו לחבלה של ממש בהיות קטין או חסר ישע וגרמה התקפ .ב

 

 :מתהנאש תממואש ןת החיקוק לפיהוהורא  ב. 

  העונשין.  לחוק סיפאג 368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

  ב(א) סיפא לחוק העונשין.368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2
 

  אישום שני
 :העובדות  א.

 )287741/2019פל"א (      

  שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר. , 28.05.19בתאריך  .1

עם הנאשמת ושלושה פעוטות נוספים.  ליד שולחן. ג.גסמוך לכך, ישבה ב, או 12:23בשעה  .2

ל מסדרון חשוך מחוץ לחדר המרכזי סא עליו ישבה, איעם הכג.ג. גררה הנאשמת את  ,לפתע

 . לבדה בחושך משך כארבע דקות. ג.גשם נשארה  של הגן,

על רצפת החדר שבגן. הנאשמת נכנסה לחדר,  ה.ה., או בסמוך לכך, זחלה 12:32בשעה  .3

. על בטנה, טלטלה אותה ה.הוהטיחה אותה במזרון. בהמשך, השכיבה את  ה.ה.הרימה את 

 , או בסמוך לכך,15:02בהמשך לאמור, בשעה   ואחר כך דרכה על גבה על מנת שלא תזוז.

., הרימה אותה באמצעות אחיזת יד ורגל לה.ה. על רצפת החדר. הנאשמת נגשה ה.הזחלה 

על אחד דופן הלול תוך שטלטלה אותה מצד לצד. לבסוף, אחזה ברגלה  ה..הוהשעינה גבה של 

 והכניסה אותה ללול כאשר ראשה של הפעוטה מופנה ונחבט במזרון הלול.  ה.ה.,ובידה של 

 , הנאשמת:המתוארים לעיל במעשיה .4

 מעשה התעללות גופנית או נפשית.עשתה בקטין או חסר ישע, בהיותה אחראית עליו,  .א
 עליו. יתאחראה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיות התקפ .ב
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 :מתהנאש מתמואשהוראות החיקוק לפיהן   ב. 

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

  ב(א) סיפא לחוק העונשין.368עבירה לפי סעיף  -תקיפת קטין או חסר ישע .2

 

 לישיאישום ש
 : העובדות    א.

  )287727/2019פל"א (       

 , שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.  29.05.19בתאריך  .1
 

שישבה ליד השולחן ואכלה. הנאשמת  .לד.דגשה הנאשמת ינ ,סמוך לכךבאו , 13:03בשעה  .2

עם ידיים שלובות כשצלחת הארוחה  ד.ד.ישבה והעמידה את  ,.ד.דסא עליו ינטלה את הכ

 ,או אז .13:19מדה כשידיה שלובות עד השעה ע .ד.דאותה לא סיימה נותרה על השולחן. 

גשה ינ 13:21במרכז החדר כשידיה שלובות. בשעה  .ד.דנטלה הנאשמת ידיה והעמידה את 

 ה ראשה בחוזקה לאחור משך דקה. והיטתד.דובלחייה של אחזה בידה לד.ד., הנאשמת 

 ארוכה.  
 

 מעשה התעללות גופנית או נפשית. בד.ד.עשתה  המתוארים לעיל, הנאשמת במעשיה .3

 :תמהנאש תממואש ןהוראת החיקוק לפיה   ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע
 

 רביעי אישום 
 :העובדות    א.

 )287720/2019פל"א (        

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.  30.05.19בתאריך  .1
 

כתה בראשה מספר מכות. יגשה אליה הנאשמת והנ ,ארוחת בוקר .ג.געת אכלה  09:56בשעה  .2

 . לצלחת ממנה אכלה .ג.גראשה של את דחפה הנאשמת  09:59בשעה 
 

שאכלו  ו.ו.-ו מד.ד.סא עליו אכלה וכך גם יאת הכ מג.ג.משכה הנאשמת  ,בהמשך לאמור .3

 לאכול בעמידה.  נאלצו לעבורבשל מעשי הנאשמת, ו
 

תינוקות ופעוטות משנת הצהריים בחדר  הנאשמתהעירה  ,או בסמוך לכך, 15:14בשעה  .4

אשמת שהותירה את מחוץ לחדר בעקבות הנ הזחל ")התינוקת. (להלן: "ה.ההשינה שבגן. 

 אותהוהטיחה  תוך שאחזה בה ,. לחדרה.האת הנאשמת החזירה  שער הכניסה פתוח.

 ן. גובה על גבה על המזרבחוזקה מ
הרימה אותה  לתינוקת,על כסא, הנאשמת נגשה  ה.ה.סמוך לכך, טיפסה באו  15:26בשעה  .5

 התינוקתלחייה של  יבאוויר, הטיחה אותה על הכסא בחוזקה, אחזה באמצעות ידה בשת

ומתחה ראשה לאחור משך שניות ארוכות. גם לאחר שהנאשמת עזבה את התינוקת,  והיטתה

 התינוקת מוטה לאחור בצורה מסכנת.שראשה של נשארה לשבת כך 
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 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .6
 מעשה התעללות גופנית או נפשית., בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע .א
 עליו. יתאחראה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיות התקפ .ב

 :תמהנאש תממואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1
 . לחוק העונשין ב(א) סיפא368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2

 

 חמישיאישום  
 :העובדות   א.

  )287703/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   31.05.19בתאריך  .1

על גבו והכניסה  ")התינוק(להלן " ז.ז.הנאשמת את השכיבה  ,או בסמוך לכך, 09:20בשעה  .2

 דקות.  4-כ משךבבקבוק לפיו כשראשו צמוד לרצפה, תוך שהתינוק משתולל ומנסה להתנגד 
 

הישען לשתוכל אל הקיר מבלי  כשפניה ח.ח.את העמידה הנאשמת  11:54-11:39 בין השעות .3

 . היתמך בדבראו ל
 

 אחראית עליו,, בהיותה עשתה בקטין או חסר ישע המתוארים לעיל, הנאשמת במעשיה .4

 מעשה התעללות גופנית או נפשית.

 :תמהנאש תממואש הוראת החיקוק לפיה ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע     

 

 שישי אישום 
 

 :העובדות    א.

 )287687/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   02.06.19בתאריך  .1
 

 ,סמוך לכךבאו , 09:53מודעת לכך. בשעה הייתה . הינו תינוק בעל כליה אחת והנאשמת ט.ט .2

רבה בחוזקה יק ,לאחר מכן .סא ומשכה ראשו בכוח לאחורישישב על כ .לט.טהנאשמת ניגשה 

 שולחן. לסא יבין הכנמחצה חסר הכליה בטנו של התינוק עד שסא לשולחן יאת הכ
 

שישבה על הרצפה, סובבה ידה מאחור, הרימה אותה  לי.י.ניגשה הנאשמת  10:24בשעה  .3

 בוכה.  שי.י.באמצעות ידה המסובבת וגררה אותה תוך 
 

אחזה בחוזקה באמצעות ידה בפניו  ,סאישישב על כ .לא.אניגשה הנאשמת  10:47בשעה  .4

 .והיטתה ראשו בכוח לאחור חרף התנגדותו
 

 .ראשה בחוזקה לאחוראת סא ודחפה ישישבה על כ .לג.גגשה הנאשמת ינ 12:34בשעה  .5
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עמדה  שו.ו.סא שעה יהנאשמת משכה באגרסיביות את הכ .סאיעל כ ו.ו. נעמדה  13:38בשעה  .6

הרימה אותה לספה הסמוכה מבלי לבדוק מה  הנאשמת החליקה ונפלה על ראשה. .ו.וו, עלי

 . ארע לה
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .7
 מעשה התעללות גופנית או נפשית., בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע .א
 תקפה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיותה אחראית עליו. .ב

 :תמהנאש תממואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

 ג סיפא לחוק העונשין. 368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

  ב(א) סיפא לחוק העונשין.368עבירה לפי סעיף  -תקיפת קטין או חסר ישע .2
 
 

 שביעי אישום 
 :העובדות   א.

 )287652/2019פל"א (      

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   03.06.19בתאריך  .1

 לא.א.וסטרה על פניו. סמוך לאחר מכן, התקרבה  .לא.אגשה יסמוך לכך, נבאו , 08:47בשעה  .2

 א.א.עוצמת הצביטה בכה בשנית וצבטה את ירכו סמוך למפשעתו. מ
 

באמצעות  שזהותו אינה ידועה למאשימה, סמוך לכך, גררה הנאשמת פעוטב, או 10:17בשעה  .3

 משיכת שערו מהחדר המרכזי החוצה. 
 

., בעל ט.טואת א.א. את דקות, העמידה הנאשמת  43-כ משך, ב12:37-11:54 בין השעות .4

 .היתמך בדברהישען או לשיוכלו לבשילוב ידיים מבלי  הכליה האחת,
 

ו.ו. ש, דחפה אותה וסטרה על פניה תוך בו.ו., או בסמוך לכך, הנאשמת בעטה 12:12בשעה  .5

 מיררה בבכי. 
 

באמצעות ידו  .א.א אתסמוך לכך, בחדר השינה שבגן, הרימה הנאשמת ב, או 12:32בשעה  .6

 השמאלית והטיחה אותו בחוזקה על המזרון. 
 

שבגן. בתוך לול סמוך בחדר השינה  ן") על מזרהתינוקת(להלן: " ה.ה. השכב, 12:53בשעה  .7

של  על גופהו ראשהנים וזרקה אותם על ם גדולים. הנאשמת הוציאה את המזרניהיו שני מזר

 על כל כובדם.  המזרנים כיסו אותה לחלוטיןשבאופן  תהתינוק
 

 
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .8
 מעשה התעללות גופנית או נפשית., בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע .א
 תקפה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיותה אחראית עליו. .ב
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 :תמהנאש מתמואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

 . לחוק העונשין ב(א) סיפא368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2
 

 

 שמיני אישום 
 : העובדות   א.

 )287563/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   04.06.19בתאריך  .1

שישב על ספה  לא.א.יגשה קתה את החדר, נישעה שהנאשמת נסמוך לכך, ב, או 10:14 בשעה .2

   ובכה. מאחור נהדף אל הקיר .וא.אכתה אותו במצחו באמצעות ידה יושתה מבקבוק, ה

, סטרה .לא.איגשה בשנית קתה הנאשמת את החדר, ני, בעת שנ10:18בהמשך לאמור, בשעה  .3

 והמשיכה לנקות.  פעמיים על לחיו
 

על כורסה ושתה מבקבוק.  בעל הכליה האחת, ט.ט.ישב  ,סמוך לכךבאו , 12:42בשעה  .4

וסובבה פניו לצדדים קדימה  באמצעות ידה בחוזקה בלחיו ובפיו גשה אליו, אחזהיהנאשמת נ

 בוכה.  .שט.טולאחור, שוב ושוב, שעה 
 

את אוזנה משכה וצבטה  לד.ד.גשה יהנאשמת נ ליד שולחן האוכל. ד.ד.עמדה , 13:36בשעה  .5

 בכתה.  .שד.דמלמעלה עד 
 

דקות, בחדר השינה שבגן, ישבה  10-כ , או בסמוך לכך, משך14:18 -14:08בין השעות  .6

רגליו ב אחזה ותו כסתה בשמיכה, לרבות ראשו ופניו. הנאשמת, אא.א.הנאשמת על 

 יה אחזה בו באזור הפה. ין בידה האחת ובידה השנ, הצמידה ראשו למזרבאמצעות רגליה
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .7
 מעשה התעללות גופנית או נפשית. , בהיותה אחראית עליו,עשתה בקטין או חסר ישע .א
 עליו. יתאחראה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיות התקפ .ב

 :תמהנאש תממואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.
 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

 . לחוק העונשין ב(א) סיפא368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2
 

 

 תשיעי אישום 
 :העובדות   א.

 )287502/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   05.06.19בתאריך  .1
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  א.א.סטרה הנאשמת על פניו של  ,סמוך לכךבאו , 09:58בשעה   .2
 

 משיכתסא. הנאשמת הרימה אותו באמצעות י. על כא.א ביש ,או בסמוך לכך, 10:06בשעה  .3

הרימה אותו שוב  ,על גבו. לאחר מכןחולצתו, והטיחה אותו לכיוון הרצפה עד שנפל בחוזקה 

 סא. יבאגרסיביות לכ
 

ביושבו על הרצפה. הנאשמת הרימה אותו תוך טלטולו והטיחה  א.א.שיחק , 11:48בשעה  .4

 סא. יאותו על הכ
 

לאחור עם . א.אאת סא. הנאשמת משכה י. על כא.אסמוך לכך, ישב ב או, 11:51בשעה  .5

והושיבה אותו בכוח על  א.א.הרימה הנאשמת את  ,סא עד שנפל על ראשו. לאחר מכןיהכ

 סא. יהכ
ו לזו מאחורי הגב טלה חבל וקשרה זרועותיו זיסא. הנאשמת נעל כ .א.אישב , 11:47בשעה  .6

, 12:25רצפה עת ידיו קשורות והתפתל. רק בשעה נפל על ה צרח מכאבים, .א.או. ימעל מרפק

 התירה הנאשמת את החבל.   ,. היו קשורות לאחורדקות בהן ידיו של ע.ד 38לאחר 
 

עשתה בקטין או חסר ישע מעשה התעללות גופנית או המתוארים לעיל, הנאשמת  במעשיה .7

 נפשית.
 

 :תמהנאש תממואשת החיקוק לפיה הורא ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -בקטין או חסר ישעהתעללות       
 

 עשיריאישום  
  :העובדות   א.

 )287467/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   06.06.19בתאריך  .1
 

באמצעות  א.א.את סא. הנאשמת הרימה יכ. על א.אאו בסמוך לכך, ישב , 10:05בשעה  .2

 סא. יכתו בחזרה באחיזה בצווארו והטיחה או
 

ראשו לאחור את משכה בכוח  נאשמתסא. היעל כ .א.אאו בסמוך לכך, ישב , 10:54בשעה  .3

  שתי דקות.כמשך לחרף התנגדותו 
 

. ליד שולחן בחדר מנוחה שבגן (להלן: וא.אאו בסמוך לכך, ישבו הנאשמת , 11:09 בשעה  .4

 , חרף התנגדותו.סא בכוחיסא והטיחה אותו בכימהכ א.א."). הנאשמת הרימה את החדר"

לאחר מספר  לתוך לול סמוך ויצאה מן החדר. . בחוזקהא.אהשליכה הנאשמת את  ,לבסוף

סא, צבטה אותו בכתפיו ימהלול והטיחה אותו בחוזקה בכא.א.  שניות חזרה, הוציאה את

 . כל העת. א.אהנאשמת בכה ראשו בשולחן. כתוצאה מאלימות את והטיחה 
 

סא בחדר. הנאשמת דחפה אותו לאחור עד יעל כ א.א.ישב , 11:25בהמשך לאמור, בשעה  .5

. ירד א.א השכיבה אותו על שני כסאות סמוכים זה לזה.שקיבל מכה בראשו, אחזה בכתפו ו

 ו הרב. סא בחוזקה חרף בכייסאות והנאשמת הטיחה אותו על כימהכ
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נפל  שא.א.ראשו בכוח עד את  משכהסא. הנאשמת יעל כ א.א.ישב , 12:31 , בשעהלאחר מכן .6

 סא. יהרימה אותו בכוח והטיחה אותו על כ ,בהמשך .לאחור על הרצפה
 

לאחור מעל מרפקיו  א.א.נטלה הנאשמת חבל וקשרה זרועותיו של , 15:13סוף היום, בשעה ב .7

 35-לאחר כ ,לבסוף .ידיו קשורותכשבכה וניסה להתהלך בחדר  א.א.סא. יעת ישב על הכ

 , התירה פעוטה את הקשר מידיו וסייעה לו.15:47דקות בהן היה קשור, בשעה 
 

 , בהיותה אחראית עליו,עשתה בקטין או חסר ישע המתוארים לעיל, הנאשמת במעשיה .8

 מעשה התעללות גופנית או נפשית.
 

 :מתהנאש תממואש הוראת החיקוק לפיה ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע

 

 אחד עשראישום  
  העובדות   א.

 )287451/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   11.06.19בתאריך  .1
 

 אותו הנאשמת  ,אדום עם מחסום קדמי סאיעל כ א.א.שב י ,או בסמוך לכך, 11:27בשעה  .2

 רה וקשרהיהנאשמת הוציאה חבל מהמג ").כיסא ההגבלהיסא ההגבלה" (להלן: "מכנה "כ

. 12:02קשור עד השעה  נותר א.א.רפקיו חרף בכיו. מבחוזקה לאחור מעל  א.א.ידיו של 

והפעם עד השעה  ,בשניתא.א.  קשרה הנאשמת ידיו של, 12:09,  בשעה בחלוף דקות ספורות

האכילה אותו  ,יה קשור וישוב על "כסאה הגבלה"שא.א. הבעת , 12:45. בשעה 13:03

 הנאשמת בכבילה. 
 

על  א.א.יבה הנאשמת את השכ, בחדר המנוחה שבגן, 13:36 – 13:15בין השעות  ,בהמשך .3

ישבה עליו בתנוחות שונות  ,לכיוון רגליו. בהמשךפונות כשישבנה צמוד לראשו ופניה  מזרן

בוכה  א.א.בעוד  שלה טלפון הניידותו באמצעות גופה ומשחקת במכשיר תוך שהיא כובלת א

 ומתפתל. 
 

 , בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע המתוארים לעיל, הנאשמת במעשיה .4

 מעשה התעללות גופנית או נפשית.
 

 :מתהנאש תממואשת החיקוק לפיה הורא ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע

 

 שנים עשראישום  
  :העובדות   א.

 )287440/2019פל"א (      

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.  12.06.19בתאריך  .1
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ולא יכולה לאכול  כשידיה שלובות,ליד הקיר  ג.ג.לערך, עמדה  10:15–8:24בין השעות  .2

נאשמת החזירה ואילו ה לנוע בחדר, ג.ג.סתה ינ, 09:47. בשעה כמו יתר ילדי הגןבוקר  ארוחת

 .והעמידה אותה ללא אפשרות להיתמך בדבר שילבה ידיהאותה אל סמוך לקיר, 
 

גשה אליו והפילה אותו בחוזקה י, הנאשמת נעל כיסא א.א.ישב  ,או בסמוך לכך, 10:00בשעה  .3

 לרצפה. 
 

בחדר המנוחה  כיסא ההגבלהעל  א.א., הושיבה הנאשמת את 10:24בהמשך לאמור, בשעה  .4

עד שהצליח  ,בחושךלבד בוכה  א.א.בתה את האור בחדר והותירה את יהנאשמת כ בגן.

 סא. ילהשתחרר מהכ
 

על  א.א.השכיבה הנאשמת את , 13:30-13:19שעת מנוחת הצהריים, בין השעות  המשהגיע .5

ידה . תוך שהוא נאבק וישבה עליו כשרגליה על גבו ,ראשו בשמיכהואת סתה את גופו ין, כמזר

 . א.אקו של בראשו בשמיכה, תוך מא תא כיסתהבראשו וידה הימנית  אחזההשמאלית 
 

שעה גשה אליו והרימה אותו יאת שנתו. הנאשמת נ יא.יא.נם  ,סמוך לכךבאו , 13:18בשעה  .6

 במסדרון מחוץ לחדר המנוחה. שישן והעמידה אותו על רגליו 
 

 ן בחדר המנוחהבחוזקה על המזר ד.ד.השליכה את הנאשמת  ,סמוך לכךבאו , 15:21ה בשע .7

 . מגובה רב
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .8
 מעשה התעללות גופנית או נפשית. , בהיותה אחראית עליו,עשתה בקטין או חסר ישע .א
 תקפה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיותה אחראית עליו. .ב

 

 :מתהנאש תממואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

 ב(א) סיפא לחוק העונשין. 368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2
 

 

 עשר השלושאישום  
 : העובדות   א.

 )287431/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   13.06.19בתאריך  .1
 

עת מחסום ושתי כריות מונעים ממנו  ההגבלהסא יעל כ א.א.ישב  11:52-10:15ין השעות ב  .2

גשה אליו הנאשמת, הוציאה את הכריות ינ ,סמוך לכךבאו , 11:51. בשעה ולנוע בגן לקום

 והכתה אותו בראשו באמצעות אחת מהן. 
 

בצווארה. סמוך  משיכהבאמצעות ג.ג. הרימה הנאשמת את  ,סמוך לכךבאו , 10:33ה עבש .3

 בכתה.  שה.הספה עד אותה בחוזקה על ה. והטיחה ה.ההרימה הנאשמת את  ,לאחר מכן
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אשמת אחזה בחוזקה בראשה של הנליד השולחן.  ד.ד.ישבה  ,או בסמוך לכך, 11:15בשעה  .4

 סא עליו ישבה. י, הורידה ראשה לשולחן ולבסוף דחפה אותה מהכד.ד.
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .5
 מעשה התעללות גופנית או נפשית., בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע .א
 ותה אחראית עליו.תקפה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהי .ב

 
 

 :מתהנאש תממואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

 ב(א) סיפא לחוק העונשין. 368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2

 

 עשר ארבעהאישום  
 :העובדות   א.

 )287427/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת  בגן החל משעות הבוקר.   16.06.19בתאריך  .1
 

 ידה. ב ג.ג.את  הנאשמתבזמן ארוחת הבוקר הכתה  ,או בסמוך לכך, 08:56בשעה   .2
 

 א.א.משהגיעה שעת מנוחת הצהריים, נכנסה הנאשמת לחדר המנוחה שם שכב , 12:53בשעה  .3

בכל . גופועת שתי ברכיה על עליו סטרה לו והתיישבה אחזה בשתי ידיו,  על מזרן. הנאשמת

ן, זרמל ראשו לכיוון השני תוך הטחת ראשואת הנאשמת סובבה  סובב את ראשו, שא.א.פעם 

  עד שלבסוף יצאה מן החדר.  פעמים, 5כך 
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .4
 מעשה התעללות גופנית או נפשית., בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע .א
 תקפה קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיותה אחראית עליו. .ב

 

 :מתהנאש תממואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -ישעהתעללות בקטין או חסר  .1

 ב(א) סיפא לחוק העונשין. 368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי מקרים) ישעתקיפת קטין או חסר  .2
 

 

 

 

 עשר חמישהאישום 
  :העובדות   א.

 )286604/2019פל"א (       
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 שהתה הנאשמת בגן החל משעות הבוקר.   17.06.19בתאריך  .1
סא שהיה יעל כ א.א.את רצפת הגן והושיבה את  הנאשמת, שטפה 14:33-13:55בין השעות  .2

הנאשמת  החזירה את  נרדם ונפל עם הכיסא לרצפה. א.א.על השולחן. מונח לא מאובטח 

 סא בשנית.ינרדם ונפל מהכ א.א. פעמיים על לחיו. לא.א.לשולחן וסטרה א.א. ואת סא יהכ

תוך שאחזה בפניו  שלובות,סא כשידיו יהנאשמת הרימה אותו ודרשה ממנו לשבת על הכ

שש פעמים  א.א.נפל בשל מעשי הנאשמת,  ,במשך כעשרים דקות ,כך. באמצעות ידהבחוזקה 

 ובכל פעם הושיבה אותו הנאשמת שוב.    ,מהכסא הלא מאובטח שהונח על השולחן ועליו נרדם
 

ישבה בגן, שחדר השינה בדקות,  4-כ משךב, 15:48-14:52 בין השעותבהמשך לאמור,  .3

 תנועתו. תוך הגבלת  ראשו בשמיכהאת גופו ואת  , כיסתה א.א.על רגליו של  הנאשמת

 

 , בהיותה אחראית עליו, עשתה בקטין או חסר ישע המתוארים לעיל, הנאשמת במעשיה .4

 מעשה התעללות גופנית או נפשית.
 

 :מתהנאש מתמואשהוראת החיקוק לפיהן ב.  

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע

 
 

 עשר ששהאישום 
  :העובדות   א.

 )286588/2019פל"א (      

 , שהתה הנאשמת בגן החל משעות הבוקר.  18.06.19בתאריך  .1
שזהותו אינה ידועה למאשימה לגן. הנאשמת   פעוטגיע ה ,סמוך לכךבאו , 08:23בשעה  .2

 ידיו למעלה. ומתחה  כהמשבכפות ידיו,  שאחזהאותו במדרגות לגן תוך העלתה 
 

. בהמשך שלובות כשידיהבחדר . ד.דעמידה הנאשמת את ה ,סמוך לכךבאו , 09:01בשעה  .3

משך בכשידיה שלובות  אותה עם הפנים לקירלקיר החדר והעמידה  ד.ד.לקחה את  ,לאמור

 להיתמך בדבר.להישען או יכולה הפעוטה מבלי ש 13:09עד השעה כארבע שעות, 
 

ליד השולחן. הנאשמת סא יעל כשישב  לו.ו.גשה הנאשמת ינסמוך לכך, באו , 09:05בשעה  .4

עד לאחור בכוח אשו רמשך שתי דקות והיטתה את ב ו.ו.אזור הפה והאף של על הניחה ידה 

., שעה שיתר ו.ואת  העמידה הנאשמת, 09:31בהמשך לאמור, בשעה  שהתקשה לנשום.

ושוב היטתה ראשו  ו.ו.הילדים ישבו סביב השולחן. הנאשמת אחזה בידה בחוזקה בלחייו של 

 וח משך שניות ארוכות.  לאחור בכ
 

ולאחר מכן  ,עד שזו נפלה על  הרצפהה.ה. סמוך לכך, הנאשמת דחפה את באו , 11:58בשעה  .5

 . סא פלסטיקישוב ושוב על כבכוח אותה  טיחהה
 

תוך  א.א.אשו של את רבחוזקה לשולחן סמוך לכך, הנאשמת הצמידה באו , 12:15בשעה  .6

 התנגדותו. חרף אחיזה בעורפו ו
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .7
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 מעשה התעללות גופנית או נפשית. , בהיותה אחראית עליו,עשתה בקטין או חסר ישע .א
 ה אחראית עליו. קטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיות התקפ .ב

 :מתהנאש מתמואשהוראות החיקוק לפיהן   ב.  

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

 . לחוק העונשין ב(א) סיפא368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) ישעתקיפת קטין או חסר  .2

 
 

 שבעה עשראישום 
 :העובדות   א.

 )2019/264468פל"א (       

 , שהתה הנאשמת בגן החל משעות הבוקר.  19.06.19בתאריך  .1

אכל פתיתים וקציצות עוף ושתה  ו.ו.בשעה שאינה ידועה למאשימה, בארוחת הצהריים,  .2
 ו.ו.מרק. בהמשך לאמור, הקיא את האוכל לתוך הצלחת. בתגובה, הנאשמת הכריחה את 

 לאכול את תכולת הצלחת, לרבות ההקאה. 

 , בהיותה אחראית עליו,עשתה בקטין או חסר ישעל, הנאשמת במעשיה המתוארים לעי .3

 מעשה התעללות גופנית או נפשית.

 :מתהנאש מתמואש ת החיקוק לפיההוראב.   

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע

 
 עשר שמונהישום א
 :העובדות   א.

  )286576/2019פל"א (       

 שהתה הנאשמת בגן החל משעות הבוקר.  ,20.06.19בתאריך  .1
 

כשידיו מתוחות והושיבה אותו  א.א.את  נאשמתהרימה ה ,לכך סמוךבאו , 09:50בשעה  .2

 אל הקיר. פונות כשפניו  כיסא ההגבלהבחוזקה על 
 

גן. בחדר המנוחה שב ה.ה.ואת   א.א.סתה הנאשמת להרדים את ינ, 13:10-13:06בין השעות  .3

ראשו מצד לצד  את תוך שהיא מטלטלת ,.א.אהנאשמת ישבה עם כל משקל גופה על גבו של 

בהמשך  .ה.הדמנות אחת סטרה על לחיו. תוך כך, דרכה באמצעות רגלה הימנית על זבהאף ו

והצמידה כפות ידיהם זו לזו  ,לאחור בו זמנית ה.ה.ושל  ו.ו.פלה ומתחה ידיהם של ילאמור, ק

 . המנוחהעזבה את חדר  הנאשמת ,לאחר מכןלמניעת תזוזה. 
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 א.א.צעות מגבת על ראשם של הצליפה באמנכנסה הנאשמת לחדר ו, 13:23בשעה  ,בהמשך .4

ו של זרועותיאת ושוב מתחה בכוח  ,.ה.העל  גופה התיישבה במלוא משקל הנאשמת וה.ה.

ן וניגשה לעריסה סמוכה שם . ששכב על בטנו לאחורי גבו. או אז, הנאשמת קמה מהמזרא.א

. ןהמזר אלבחזרה בעוצמה  אותוטיחה . הרים ראשו, הנאשמת השב.ב.בכל פעם  ב.ב..שכב 

בחוזקה מצד לצד פעמים רבות אל המזרן  אותווהטיחה  ה.ה.סובבה את ראשה של  ,בבד בד

 באמצעות ידיה ורגליה. 
 

ו אינה ידועה למאשימה. וסף שזהותופעוט נ ו.ו., ח.ח.ליד אכלו בעמידה  13:11בשעה  .5

ליפה באמצעות מגבת בראשו , הכתה בחוזקה בראשה מאחור ואז הצלא.א.גשה יהנאשמת נ

הנאשמת שטפה את הרצפה ודחפה באמצעות מגב את , 13:59, בשעה בהמשך לאמור.. ו.ושל 

 החליק על הרצפה הרטובה.  כתוצאה מכך א.ע. ש
 

 המתוארים לעיל, הנאשמת: במעשיה .6
 מעשה התעללות גופנית או נפשית. , בהיותה אחראית עליו,עשתה בקטין או חסר ישע .א
 .ה אחראית עליוקטין או חסר ישע וגרמו לו לחבלה של ממש בהיות התקפ .ב

 :מתהנאש מתמואשהוראות החיקוק לפיהן ב.  

 ג סיפא לחוק העונשין.  368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין או חסר ישע .1

לחוק  ב(א) סיפא368עבירה לפי סעיף  -(ריבוי עבירות) תקיפת קטין או חסר ישע .2
 . העונשין

 
 
 
 

  :עדי התביעה

1. .... 

 , עו"דאיריס פיקר סגל                                                                                                             

 י)(פליל פרקליטת מחוז מרכזלסגנית בכירה                                                                                           
 

                      07.07.2019יפו -תל אביב

 263517/19פמ"מ 
 

 מתהודעה לנאש

 מיםאחד מהתנאים לזכאות נאש הסנגור ציבורי אם מתקיים ב ה לבקש שימונה להיכול מתהנאש

 .1995 –(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18לייצוג המנויים בסעיף 

 

 

 המשפט-הודעה לבית
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המאשימה  1982 –א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

עונש מאסר  מתמודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאש

 שע בתיק זה.ורבפועל, אם ת
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