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  )א(21בקשה למעצר עד תום ההליכים על פי סעיף 

 1996 -התשנ"ו מעצרים(,  -לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

מעצרים(  -לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  21מוגשת לבית משפט נכבד זה בקשה לפי ס' 

 ההליכים המשפטיים נגדן.עד תום  משיבותשל ה ן, לצוות על מעצר"(החוק)להלן: " 1996 –התשנ"ו 

 

 :ואלה נימוקי הבקשה

 כפי שיפורט להלן. נגד המשיבות הוגש כתב אישום המייחס להן מס' אישומים .1

עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסראישומים בעבירות של  9מיוחסים  1למשיבה 

 )להלן: "החוק"(.  1977-לחוק העונשין, התשל"זב)א( סיפא 368

עבירה לפי סעיף  – התעללות בקטין על ידי אחראימיוחס אישום אחד בעבירה של  2למשיבה 

 ישע-תקיפת קטין או חסראישומים נוספים בעבירות של  2וחסים ג סיפא לחוק. כמו כן, מי368

 לחוקב)א( סיפא 368עבירה לפי סעיף  –

 



 משיבהכמטפלת וה 1 משיבהבמועדים הרלוונטיים לכתב האישום שימשה ה בתמצית יסופר כי .2

"(. המעוןכאחראית על צוות המעון וכמטפלת במעון היום "אפרוחים" במושב חבר )להלן: " 2

במהלך  "(.הפעוטותשנים )להלן: " 3פעוטות שגילם בין מספר חודשים ועד  23טופלו במעון 

היו אחראיות לצרכי מחייתם, לבריאותם, לחינוכם  משיבותשהייתם של הפעוטות במעון, ה

נהגו להשתמש כלפיהם באלימות  משיבותעבודתן כמטפלות בפעוטות, ה במסגרתולשלומם. 

  . פיזית

 ראיות לכאורה:

אבטחה תיעוד ממצלמות  ראיות טובות להוכחת אשמתן של המשיבות, ובין היתרלמבקשת 

סייעת הגב' אלין אליו אשר דיווחה שיהן של המשיבות, הודעתה של התיעדו את מעאשר במעון, 

על אירועי אלימות במעון, הודעות הורים לפעוטות במעון אשר תיארו את מצבם של הפעוטות 

קושרות עצמן  דוחות של שוטרים ועוד. יצוין כי המשיבותכן זיהו את ילדיהם בתיעוד, ו

לאירועים, ומזהות עצמן בתיעוד הווידאו. בחקירותיהן, הוצג בפניהן תיעוד הווידאו של 

האירועים השונים, וכל אחת מהן מסרה גרסה ביחס לתיעוד. לגבי חלק מהאירועים, המשיבות 

 שיב וסירבו להתייחס לקטעים. בחרו שלא להמודות שנקטו באלימות, ולגבי חלק אחר 

 מסוכנות -עילת מעצר 

 שהמשיבות יסכנו את בטחונו של אדם ואת בטחון הציבור.קיים יסוד סביר לחשש  .3

המשיבות מואשמות, בעבירות שנעשו באלימות חמורה או באכזריות, עובדה המקימה חזקת  .4

 ( לחוק.4()ג()1)א()21מסוכנות על פי סעיף 

מעבר לחזקה קבועה בחוק, נסיבות ביצוע העבירות מלמדות על המסוכנות הגבוהה הנשקפת  .5

אף מעשה התעללות  2תקיפה ולמשיבה מהמשיבות. שכן, כתב האישום מייחס להן ביצוע מעשי 

שנים, אשר חסו  3ישע, רכים בשנים, שגילם נע בין חודשים ספורים ועד -כלפי פעוטות חסרי

 תחת אחריותם.

ת בוצעו תוך גרימת סבל רב ופגיעות גופניות ונפשיות לפעוטות. אותם פעוטות רכים, העבירו .6

למסכת אירועי אשר ציפו לקבל מהמשיבות חום, חיבה, חיבוק וחמלה, מצאו עצמם נתונים 

  .אשר בוצעו בהם או בחבריהםאלימות קשים 

לויים בהן באופן אונים, אשר נתונים לחסדיהן ות-ישע וחסרי-המשיבות תקפו פעוטות, חסרי .7

אכזריות. המעשים כללו אירועים קשים של טלטול וניעור פעוטות, במוחלט, באלימות קשה ו

משיכת , מכות וסטירות, בראש, בפנים ובגוף, מזרוןהנפת פעוטות באוויר והטחתם ברצפה או ב

 באלה. -ועוד כיוצאשיער 

מוחלט בחיי אדם ובבריאות חושים, זלזול -לב, קהות-מעשיהן של המשיבות מעידים על קשיות

 הגופנית והנפשית של הפעוטות, ודפוסי מחשבה והתנהגות אלימים ואכזריים. 

 כל אלה, מקימים חשש ממשי כי יסכנו את הציבור במידה וישוחררו ממעצרן. 



 חשש מפני שיבוש הליכי משפט והשפעה על עדים –עילת מעצר 

יבוש הליכי משפט ולהשפעה לש איבי ממעצרשל המשיבות  ןקיים יסוד סביר לחשש ששחרור .8

על עדים. רשימת עדי התביעה כוללת עדים רבים אשר מוכרים למשיבות, ביניהם הורי 

. קיים חשש כי במידה והמשיבות ישוחררו המתגוררים בקרבת מקוםהפעוטות, וגורמי רווחה, 

 ממעצרן, יבצעו ניסיונות להשפיע על עדותם של אלה. 

 חשש מפני הימלטות מהליכי שפיטה –עילת מעצר 

 מהליכי שפיטה. ןיביא להתחמקותן של המשיבות ממעצר קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור .9

 זאת, לאור חומרת מעשיהן, והחשש מפני העונש אשר צפוי להן, במידה ותורשענה. 

 , ובשים לבלמשיבות יםהמיוחס מעשים והעבירותחומרת הל בשים לב נוכח כל האמור לעיל, .10

בעוצמה גבוהה, אנו סבורים כי אין חלופת מעצר אשר תוכל לאיין לכאורה קיימות ראיות כך של

 .כלפי הציבור הרחב ותאת המסוכנות הנשקפת מהמשיב

 23.3.22מסתיים ביום  ןומעצר  10.3.22נעצרה ביום  2, המשיבה 9.3.22ה ביום נעצר  1ה המשיב .11

 .13:00בשעה 

 

עד  ותשל המשיב ןלבקשה ולהורות על מעצר רלהיעתאשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד 

 .ןלתום ההליכים המשפטיים נגד
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