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תחנת נצרת, פל"א  706026/21תחנת נצרת, פל"א  21/728804פל"א ) העובדות: .א
 ( תחנת משגב 630651/21

היא אחותם של הנאשמים. עובר לאירועים  ,1994, ילידת ("המתלוננת"לן: )לה א.ז .1
 והתגוררה לבדה. ...חובשת כהמתוארים בכתב האישום עבדה המתלוננת כאחות ו

אורח החיים העצמאי התנגדו לים בהשקפת עולם שמרנית, ם, אשר מחזיקמיהנאש .2
במשמרות וננת המתלעובדה שבמסגרת עבודתה עבדה לשניהלה המתלוננת, ובמיוחד 

  .של המתלוננת הולמת ולאלילה. הנאשמים ראו בכך התנהגות מתירנית 

סמוך  2לאור זאת, ובמטרה להתחקות אחר תנועותיה של המתלוננת, רכש הנאשם  .3
סלולרי. את המשדר את מיקומו לטלפון  מכשיר מעקב 2021 ספטמברלחודש 

ננת גילתה את ברכבה של המתלוננת, אולם המתלו 2המכשיר הטמין הנאשם 
 1-3בתגובה, היכו הנאשמים  .1-3והתעמתה עם הנאשמים , 03.09.21ביום המכשיר 

 את המתלוננת בפניה ובבטנה.

עוד  וננת כי לא יסכימולמתל 3-ו 2ם מיהנאש והודיע 04.09.21בהמשך לכך, ביום  .4
ובתגובה כי תעביר את חפציה לבית הוריהם. המתלוננת סירבה,  ושתגור לבדה ודרש

משך את המתלוננת בשערה וגרם לה  3הנאשם בפניה ו 2כה אותה הנאשם הי
את צמיגי רכבה של המתלוננת, על מנת למנוע  3למכאוב. בהמשך לכך, ניקב הנאשם 

 ממנה לצאת לעבודתה.

המתלוננת תלונה למשטרה, ועברה להתגורר בבית דודה למשך בעקבות זאת הגישה  .5
לביתה וליישר את ההדורים עם שבוע ימים, עד שאמה שכנעה אותה לשוב 
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, בעת שהייתה המתלוננת בבית הוריה, 13:00, סמוך לשעה 11.09.21הנאשמים. ביום 
לחדר פנימי בבית, ושם דרשו ממנה למסור להם את  1-3הנאשמים  הובילו אותה

המתלוננת מכשיר הטלפון הנייד שלה, על מנת שיוכלו להתחקות אחר תנועותיה. 
דבר הנחזה  1את מכשיר הטלפון, ובתגובה שלף הנאשם  סירבה למסור לנאשמים

להיות אקדח, הצמיד אותו למצחה של המתלוננת והורה לה למסור את המכשיר. 
את מכשיר הטלפון שלה, ולאחר מכן  1-3מפאת האיום, מסרה המתלוננת לנאשמים 

 נמלטה מהבית.

למקלט  הועברה המתלוננת ולאחר שמסרה תלונה נוספת למשטרה, ,זאתבעקבות  .6
 (."המקלט")להלן:  רתצנבמוכות לנשים 

ראו בכך משום בושה אף הנאשמים לא השלימו עם עזיבתה של המתלוננת למקלט, ו .7
שנותר  ,עשו הנאשמים שימוש בטלפון הנייד של המתלוננתלמשפחתם. משכך, 

במטרה לנסות ולהתחקות אחר מיקומה של המתלוננת. הנאשמים התחזו  ,ברשותם
ות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם והתכתבו עם חברותיה של למתלוננת ברשת

 המתלוננת.

נודע לנאשמים כי מתאפשר למתלוננת לצאת מהמקלט, וכי  12.10.21עובר ליום  .8
קשרו קשר לחטוף את לצורך טיפול שיניים. הנאשמים  ל...בכוונתה להגיע 

 .ולא לאפשר לה לצאת מהבית להשיבה לבית הוריהםהמתלוננת, 

, ברכב 4-ו 1בשעות הבוקר, הגיעו הנאשמים  12.10.21קשר זה, ביום בהמשך ל .9
 4-ו 1. הנאשמים ...( ל"השברולט")להלן:  1השייך לנאשם  ...שברולט נושא ל"ז 

, והחלו לעקוב אחריה, תוך שהם ב...הבחינו במתלוננת סמוך לבנק מרכנתיל 
 מצלמים אותה ושולחים את התמונות ואת מיקומה ליתר הנאשמים.

עקבו אחר  4-ו 1הנאשמים  רתנצמ... לנסעה המתלוננת במונית  11:00סמוך לשעה  .10
, תוך שהם מדווחים ליתר הנאשמים בנצרת "גיב"המונית בעזרת השברולט עד קניון 

 תנועותיה של המתלוננת.  על

השייך  ...מסחנין ברכב מסוג פולקסווגן הנושא ל"ז  3-ו 2במקביל, יצאו הנאשמים  .11
משם, הוסיפו הנאשמים כולם  צרתבנ "ביג"(, לכיוון קניון "הג'יפ")להלן:  2נאשם ל

ועשתה " ב"-" וא" ,לעקוב אחר המתלוננת, אשר פגשה שתיים מחברותיה למקלט
 את דרכה בחזרה למקלט.יחד איתן 

. הנאשמים סיכמו ביניהם כי יחטפו ...נכנסה המתלוננת למכולת  15:00סמוך לשעה  .12
 את המתלוננת בצאתה מן המכולת.

יצאו המתלוננת וחברותיה מהמכולת ועשו את דרכן ברגל לכיוון  15:30לשעה  סמוך .13
התקדמו לעברן במהירות  4-ו 1המקלט, כשהן הולכות על המדרכה. הנאשמים 

 3-ו 2וחסמו באמצעות השברולט את המדרכה מאחורי המתלוננת, בעוד הנאשמים 
 חסמו את דרכה של המתלוננת מלפנים באמצעות הג'יפ.

אחז במתלוננת בחוזקה מאחור, ובעוד  3ירדו מכלי הרכב. הנאשם  4-ו 3הנאשמים  .14
 4. הנאשם 2היא מתנגדת, דחף אותה בכוח למושב האחורי של הג'יפ, בו נהג הנאשם 

נכנס לג'יפ מצדו הימני אחורי, כך  3נכנס לג'יפ מצדו השמאלי אחורי, והנאשם 
עשי הנאשמים נגרמו כתוצאה ממשהמתלוננת ישבה ביניהם ללא אפשרות לברוח. 

 ומכאוב בכתף. בברך ימין ובזרוע שמאל,למתלוננת סימני שפשוף 

, בעוד נאר כפכשל כללי ההחל בנסיעה מהירה מהמקום בג'יפ לכיוון  2הנאשם  .15
 אנכ פרכשל כללי ההחל בנסיעה מהירה מהמקום בשברולט לכיוון  1שהנאשם 

ל המתלוננת כי אם ע 2איים הנאשם  ,, בעוד המתלוננת בוכה ונסערתהנסיעהבמהלך  .16
 תצא מהבית או תתקשר למשטרה, ישלמו הנאשמים לאדם אשר יירה במתלוננת.

, אשר חשש כי דבר החטיפה נודע למשטרה, הנחה טלפונית את הנאשמים 1הנאשם  .17
שלא לנסוע ישירות לביתם, אלא לקחת את המתלוננת למטע זיתים סמוך  2-4

בית ויוודא כי אין אזור היגיע ל 1ם , בעת שהנאשליישוב לוטם, ושם "להרגיע אותה"
 .סביבו כוחות משטרה
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עקב חברותיה של המתלוננת, אשר היו עדות לחטיפה, דיווחו באופן מידי למשטרה.  .18
במחסום סמוך לכניסה  2-4הנאשמים  נעצרוהמשטרה כוחות הזריזה של  פעולתם
 מידיהם. חולצה המתלוננת ולטורען, 

ו הנאשמים על המתלוננת בכוח ואיומים ללכת כפובצוותא האמורים לעיל  הםבמעשי .19
בנוסף, ובצוותא, תקפו מן המקום בו נמצאה, בכוונה לכלוא אותה שלא כחוק. 

בצוותא פגעו  1-3הנאשמים הנאשמים את המתלוננת וגרמו לה לחבלה של ממש. 
על המתלוננת בפגיעה שלא  1-3איימו הנאשמים  בנוסף,בפרטיותה של המתלוננת . 

כדי להניעה למסור להם את מכשיר הטלפון שלה, והביאו אותה לעשות  כדין בגופה
בצוותא את המתלוננת שלא כדין ו 1-3 תקפו הנאשמים זאת מפני האיום. בנוסף,

איים על המתלוננת  2הנאשם הרס ופגע במזיד ברכב.  3במספר הזדמנויות. הנאשם 
 בפגיעה שלא כדין בגופה בכוונה להפחידה.

  םמים הנאשמימואש ןהלפי ת החיקוקוהורא .ב

לחוק העונשין,  29בצירוף סעיף  371 עבירה לפי סעיף– חטיפה לשם כליאה בצוותא  .1
 .1977 –התשל"ז 

 לחוק העונשין הנ"ל. 380עבירה לפי סעיף  –תקיפה הגורמת חבלה של ממש  .2

 3-1הוראות החיקוק לפיהן מואשמים בנוסף נאשמים  .ג

לחוק  29בצירוף סעיף  סיפא 428עבירה לפי סעיף  – בצוותא סחיטה באיומים .1
 העונשין הנ"ל.

 לחוק העונשין הנ"ל. 29בצירוף סעיף  273עבירה לפי סעיף  –תקיפה סתם בצוותא  .2

לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  5-( ו1)2עבירה לפי סעיפים  –פגיעה בפרטיות בצוותא  .3
– 1981. 

 3הוראת החיקוק לפיה מואשם בנוסף הנאשם  .ד

 ה לחוק העונשין הנ"ל.413רה לפי סעיף עבי – חבלה במזיד ברכב .1

 

 2הוראת חיקוק לפיה מואשם בנוסף הנאשם  .ה

 לחוק העונשין הנ"ל. 192עבירה לפי סעיף  – איומים .1

   

 

 

 

 

 

 

 

 םמיהודעה לנאש

אחד מהתנאים לזכאות  םהבם מיסנגור ציבורי אם מתקיי להם הלבקש שימונ יםיכול םמיהנאש

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

 

 



 4 

נוסח משולב[ א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

 1982 –התשמ"ב 

 םמיהנאשהמאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על 

 בתיק זה. ועונש מאסר בפועל, אם יורשע

 
עה כי במידה ויורשעו הנאשמים, תעתור המאשימה לחילוט כלי הרכב המאשימה מודי

 המוזכרים בכתב האישום, ואשר שימשו לצורך ביצוע העבירות.
 
 
 
 

 2021אוקטובר,  28 נצרת עלית, 
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