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 מבוא

אחראית על כ 2והנאשמת כמטפלת  1הנאשמת  שימשהבמועדים הרלוונטיים לכתב האישום  .1

 "(. המעון)להלן: " במושב חבר" אפרוחיםבמעון היום " וכמטפלת המעון צוות

 "(.הפעוטות)להלן: " שנים 3פעוטות שגילם בין מספר חודשים ועד  23 במעון טופלו .2

שהייתם של הפעוטות במעון, הנאשמות היו אחראיות לצרכי מחייתם, לבריאותם,  במהלך .3

 לחינוכם ולשלומם. 

 .השתמש כלפיהם באלימות פיזיתבמסגרתן עבודתן כמטפלות בפעוטות, הנאשמות נהגו ל .4

 בשעות פעילות המעון. התרחשו שלהלן באישומיםהעובדות המפורטות  .5

 האישום.עובדות המבוא הן חלק בלתי נפרד מכתב  .6

 

 

 

 



 בלבד( 1)מיוחס לנאשמת  1אישום מס' 

  :(ת עפולהתחנ, 149874/22)פל"א  העובדות .א

 פעוטה אשר מטופלת במעון. היא"( 'א)להלן: " 2019ילידת  א'.  1

במעון, תקפה , במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה, במהלך פעילות 2022חודש ינואר מהלך ב .2

 בכך שסטרה בפניה בחוזקה וגרמה לה למכאוב.  אאת  1הנאשמת 

ניגשה  1. נאשמת יחד עם פעוטות נוספים שיחקה ט"ס בחצר המעון, 11:28בשעה  7.2.22ביום  .3

 קרקע וגרמה לה למכאוב.אל ה אותה ההפילמשכה אותה בידה, ותקפה אותה בכך ש א'אל 

. היבידבחפץ  1נאשמת במועד זה, החזיקה בחצר המעון.  א', שיחקה 11:02, בשעה 8.2.22ביום  .4

 וגרמה לה למכאוב. חפץהאת ט"ס בכך שהטיחה בראשה את  1נאשמת  במהלך הליכתה, תקפה

, שלא כדין, בהיותה א'את  1תקפה הנאשמת  בשלושה מקרים, במעשיה המתוארים לעיל, .5

 , וגרמה לה לחבלה של ממש.אחראית עליה

 

 :1 הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת .ב

שין, העונ לחוק)א( סיפא ב368עבירה לפי סעיף  – )שלושה מקרים( ישע-תקיפת קטין או חסר

 "(. החוק)להלן: " 1977-התשל"ז

 

 בלבד( 1)מיוחס לנאשמת  2אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 95707/22)פל"א  העובדות .א

 פעוט אשר מטופל במעון. הוא"( ב')להלן: " 2020, יליד ב' .1

, במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה, במהלך ארוחת הצהריים 2022במהלך חודש ינואר  .2

את צלחת האוכל  ב' הגישה את ארוחת הצהריים לפעוטות, הרים  1 הנאשמתבעת שבמעון, 

 מכאוב. להכתה אותו בראשו וגרמה לו בכך ש ב' את  1באוויר. בתגובה לכך, תקפה הנאשמת 

שמשכה אותו  בכך ב'את תקפה  1המזרן במעון. נאשמת  על ב'שכב , 12:59, בשעה 8.2.22ביום  .3

 וגרמה לו למכאוב. למזרן בחוזקה

שלא כדין, בהיותה אחראית  ב'את  1תקפה הנאשמת  בשני מקרים,במעשיה המתוארים לעיל,  .4

 .וגרמה לו לחבלות של ממש, עליו

 

 :1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 ב)א( סיפא לחוק.368עבירה לפי סעיף  –)שני מקרים(  ישע-תקיפת קטין או חסר

 

 

 



 בלבד( 1)מיוחס לנאשמת  3אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 95707/22)פל"א  העובדות .א

 אשר מטופל במעון. פעוטהוא "( ג')להלן: " 2019, יליד ג' .1

ומסביבו  כשהוא ישוב בתוכה , שיחק א"א בעגלה בחצר המעון11:23בשעה  7.2.22ביום  .2

אליו  , ניגשהלפעוטה אחרת כי א"א נצמד עם העגלה 1. משראתה הנאשמת פעוטות נוספים

השליכה אותו לרצפה, וגרמה לו מה אותו בחוזקה מצווארון חולצתו, בכך שהרי ג'ותקפה את 

 . עמד במקום ובכה ג' .למכאוב

וגרמה , שלא כדין, בהיותה אחראית עליו ג'את  1תקפה הנאשמת במעשיה המתוארים לעיל,  .3

 לו לחבלה של ממש.

 

 :1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 )א( סיפא לחוק.ב368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר

 

 בלבד( 1מיוחס לנאשמת ) 4אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 149824/22)פל"א  העובדות .א

 פעוט אשר מטופל במעון. הוא"( 'ד)להלן: " 2019, יליד ד' .1

יחד עם פעוטות נוספים.  ,בפינת המשחקים במעוןברצפה  'ד, שיחק 12:00, בשעה 7.2.22ביום  .2

טלטלה ו , הרימה אותו מהרצפה'דשל ו ד, בכך שמשכה בחוזקה בי'דתקפה את  1נאשמת 

ה קאותו בחוז, הושיבה אחזה בגופו בחוזקה באמצעות ידיה 1נעמד, נאשמת  'דאותו. לאחר ש

 רצפה, וגרמה לו למכאוב. על ה

וגרמה , שלא כדין, בהיותה אחראית עליו 'דאת  1תקפה הנאשמת במעשיה המתוארים לעיל,  .3

 לו לחבלה של ממש.

 

 :1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 )א( סיפא לחוק.ב368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר

 

 

 בלבד( 1לנאשמת )מיוחס  5אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 149783/22)פל"א  העובדות .א

 אשר מטופל במעון. פעוטהוא "( ה')להלן: ", 2019, יליד  ה' .1

יחד עם פעוטות נוספים.  ,בפינת המשחקים במעון ה', שיחק 12:02, בשעה 7.2.22ביום  .2

 והפילה אותו על הרצפה, בכך שמשכה בחוזקה בידו, סובבה את גופו ה'תקפה את  1נאשמת 

, משכה אותו בחוזקה ה'פעם נוספת אל  1כעבור דקה, ניגשה הנאשמת . וגרמה לו למכאוב

שיחק  ה'בעוד דקות,  2כעבור .  וגרמה לו למכאוב השליכה אותו אל הרצפהבחולצתו, 



בחוזקה אותו משכה  ,, תפסה בשיער ראשו1אליו הנאשמת  ניגשה, במעון בפינת המשחקים

 . וגרמה לו למכאוב לאחור

בארגז החול בחצר המעון יחד עם פעוטות נוספים.  ה' ק, שיח10:42, בשעה 9.2.22ביום  .3

ארגז החול תוך בכך שאחזה בכתפיו בחוזקה והושיבה אותו בכוח ב ה'תקפה את  1נאשמת 

 . וגרמה לו למכאוב

, שלא כדין, בהיותה ה'את  1תקפה הנאשמת במספר מקרים, במעשיה המתוארים לעיל,  .4

 וגרמה לו לחבלות של ממש.אחראית עליו 

 

 :1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 )א( סיפא לחוק.ב368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר

 

 בלבד( 1מיוחס לנאשמת ) 6אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 149826/22)פל"א  העובדות .א

 אשר מטופל במעון. פעוטהוא "( ז')להלן: " 2019יליד  ז' .1

פעוטות נוספים. נאשמת בפינת המשחקים במעון יחד עם  ז', שיחק 12:02, בשעה 7.2.22ביום  .2

מיד לאחר מכן, דחפה אותו באוויר.  בחוזקה והניפהבזרועו  משכה, בכך שתקפה את ז' 1

 ,בראשו אוחזתכל זאת תוך שהיא , והשכיבה אותו עליו אל עבר המזרן  ז'את  1הנאשמת 

  .וגרמה לו למכאוב

וגרמה  שלא כדין, בהיותה אחראית עליו ז'את  1במעשיה המתוארים לעיל, תקפה הנאשמת  .3

 .לו לחבלה של ממש

 

 :1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 )א( סיפא לחוק.ב368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר

 

 )מיוחס לשתי הנאשמות( 7אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 95707/22)פל"א  העובדות .א

 פעוט אשר מטופל במעון. הוא"( 'ח)להלן: " 2020 , ילידח' .1

, כשפעוטות נוספים לצידו התהלך בפינת המזרנים בגן 'חבעת ש, 12:35, בשעה 7.2.22ביום  .2

בכך שאחזה בידו בחוזקה כלפי מעלה, הרימה אותו מידו ובעודו  'חאת  2תקפה נאשמת 

 .וגרמה לו למכאוב על גבי מזרן 'חבאוויר הטיחה את 

אחזה בכך ש ח'את  2תקפה נאשמת נעמד, מהמזרן ו 'ח, משקם 12:37בשעה  באותו מועד,  .3

  בגופו בחוזקה, הרימה אותו והטיחה את גופו במזרן פעם נוספת, וגרמה לו למכאוב. 



, ניגשה אליו במעוןהלך פעם נוספת מהמזרן והת 'ח, משקם 12:40באותו מועד, בשעה  .4

אוויר הטיחה ב ואחזה בידו בחוזקה, הרימה אותו מידו ובעודותקפה אותו בכך ש 2נאשמת 

 על גבי המזרן וגרמה לו למכאוב.   'חאת 

פעם נוספת מהמזרן והתיישב במזרן של פעוט אחר,  'ח, משקם 12:41באותו מועד, בשעה  .5

מספר  במזרן בו בחוזקה והטיחה אותואחזה ותקפה אותו בכך ש 2יגשה אליו נאשמת נ

 פעמים וגרמה לו למכאוב.  

, הוליכה אותו 2והתהלך במעון, ניגשה אליו נאשמת  'ח, משנעמד 12:42באותו מועד, בשעה  .6

 אשו עד שנפל על המזרן וגרמה לו למכאוב.  דחפה אותו ברתקפה אותו בכך שאל עבר המזרן ו

כשהוא נמצא על גבי  2שון, ניגשה אליו נאשמת לי 'ח, משסרב 12:43באותו מועד, בשעה  .7

 .  עליו ישן בעטה במזרןתקפה אותו בכך שהמזרן ו

, ניגשה אליו 2בו נאשמת והחל לשחק. משהבחינה  'חנעמד , 12:45באותו מועד, בשעה  .8

אחזה בחוזקה בגופו והטיחה אותו על גבי המזרן. כעבור דקה ומשסרב ותקפה אותו בכך ש

הטיחה אותו במזרן וגרמה לו , ה בו בחוזקהז, אח2יגשה אליו נאשמת לשכב על המזרן, נ

 למכאוב.  

ניגשה אליו  2אשמת סמוך למזרן. נבעל ברכיו  'ח, התיישב 12:47באותו מועד, בשעה  .9

והטיחה אותו במזרן כשראשו מופנה לעבר המזרן.  מרגליוהרימה אותו ותקפה אותו בכך ש

, ניגשה אליו 2הבחינה בכך נאשמת פעם נוספת סמוך למזרן. מש 'חמיד לאחר מכן, התיישב 

וגרמה לו  הרימה אותו והטיחה אותו בחוזקה על המזרןבכך ש פעם נוספת ותקפה אותו

 . למכאוב

ותקפה אותו בכך שאחזה  'חל פעם נוספת א 2, ניגשה נאשמת 12:52באותו מועד, בשעה  .10

בשמיכה  2הנאשמת ה תסי. בשלב זה, כלמזרן ת גופוא יא מצמידההתוך שבחוזקה  בגופו

 להזיז את גופו וגרמה לו למכאוב.  מנעה ממנו  וברכה , ובאמצעות ידיה'חשל  גופו כל את

פעוטות סמוך לארגז החול בחצר המעון יחד עם  'ח, שיחק 10:55, בשעה 9.2.22ביום  .11

בכך שמשכה אותו בחוזקה בידו, הרימה אותו והושיבה  'חתקפה את  1נוספים. נאשמת 

 גז החול וגרמה לו למכאוב.  אותו בכוח בתוך אר

בפינת המשחקים במעון יחד עם פעוטות נוספים.  'ח, שיחק 9:33, בשעה 10.2.22ביום  .12

על הרצפה וגרמה לו  תו בחוזקה והטיחה אותובכך שהרימה או 'חתקפה את  2נאשמת 

 למכאוב.  

בפינת המזרנים במעון יחד עם פעוטות נוספים. נאשמת  'ח, עמד 12:39, בשעה 13.2.22ביום  .13

וגרמה לו  ניגשה אליו ותקפה אותו בכך שהרימה אותו בחוזקה והטיחה אותו על המזרן 2

של פעוט  , בעודו שוכב על מזרן'חאל  1. כשתי דקות לאחר מכן, ניגשה נאשמת למכאוב

וגרמה לו  אחר, אחזה בחוזקה בחולצתו ומכנסיו, הרימה אותו והטיחה אותו על המזרן

 . למכאוב

, ניגשה אליו ותקפה אותו 2על המזרן במעון. נאשמת  'ח, שכב 14:45, בשעה 13.2.22ביום  .14

 . וגרמה לו למכאוב בכך שאחזה בו בחוזקה, הרימה אותו והטיחה אותו במזרון

-גופנית ונפשית בפעוט חסרי מעשה התעללות 2עשתה הנאשמת  ים לעילבמעשיה המתואר .15

, שלא כדין, בהיותה אחראית 'ח, את 1 נאשמתעליו. כמו כן, תקפה  ישע, בהיותה אחראית

 וגרמה לו לחבלה של ממש.עליו 



 

 :2-ו 1הוראות החיקוק לפיהן מואשמות הנאשמות  .ב

  בלבד. 2נאשמת ג. סיפא לחוק. 368עבירה לפי סעיף  -התעללות בקטין על ידי אחראי  .1

 בלבד. 1ת נאשמ .ב. לחוק 368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר .2

 

 

 בלבד( 1)מיוחס לנאשמת  8אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 149924/22)פל"א  העובדות .א

 פעוט אשר מטופל במעון. הוא, 2021, יליד ט' .1

את משכה , בעודו שוכב במיטת תינוק ט'אל  1ניגשה נאשמת  ,14:23, בשעה 7.2.22ביום  .2

לעבר המזרן מספר בעודו שוכב על בטנו, דחפה את ראשו, באמצעות ידיה, ובחוזקה גופו 

בגבו באמצעות ידה, וגרמה אותו את ת"א והכתה  1פעמים. לאחר מכן, הרימה הנאשמת 

 לו למכאוב.

, שלא כדין, בהיותה אחראית עליו ט'את  1במעשיה המתוארים לעיל, תקפה הנאשמת  .3

 וגרמה לו לחבלה של ממש.

 : 1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

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

 

 בלבד( 1)מיוחס לנאשמת  9אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 149908/22)פל"א  העובדות .א

 במעון. תמטופל פעוטה אשרהיא  2020 ת, ילידי' .1

מפינת  י' , ס"מ שהתה בפינת המזרנים במעון. משיצאה 12:56, בשעה 8.2.22ביום  .2

ותקפה אותה בכך שאחזה בה בחוזקה, הרימה אותה  1המזרנים, ניגשה אליה נאשמת 

 . וגרמה לה למכאוב והטיחה אותה במזרן

 אחראית עליה, שלא כדין, בהיותה י'את  1במעשיה המתוארים לעיל, תקפה הנאשמת  .3

 .וגרמה לה לחבלה של ממש

 

 : 1הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 )א( סיפא לחוק.ב368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר

 בלבד( 2לנאשמת )מיוחס  10אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 95707/22)פל"א  העובדות .א

 אשר מטופל במעון. פעוטהוא , 2020, יליד ק' .1



, ישב ה"א בפינת המשחקים במעון יחד עם פעוטות נוספים. 9:40, בשעה 10.2.22ביום  .2

תקפה את ה"א בכך שאחזה בחוזקה בידו, משכה את ידו כלפי מעלה, והרימה  2נאשמת 

 . וגרמה לו למכאוב אותו עד שנעמד

, , שלא כדין, בהיותה אחראית עליוק'את  2תקפה הנאשמת במעשיה המתוארים לעיל,  .3

 .וגרמה לו לחבלה של ממש

 

 :2הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

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

 

 בלבד( 2לנאשמת  )מיוחס 11אישום מס' 

 :(ת עפולהתחנ, 149885/22)פל"א  העובדות .א

 אשר מטופל במעון.פעוטה  היא, 2020 ת, יליד ל' .1

תקפה אותה  2על רצפת המעון בפינת המשחקים. הנאשמת  ל' ישבה , 7:53, בשעה 16.2.22ביום  .2

 בכך שדחפה אותה באמצעות רגלה וגרמה לה למכאוב.

וגרמה  , שלא כדין, בהיותה אחראית עליהל'את  2במעשיה המתוארים לעיל, תקפה הנאשמת  .3

 .לה לחבלה של ממש

  

 : 2הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת  .ב

 .ב)א( סיפא לחוק368עבירה לפי סעיף  – ישע-תקיפת קטין או חסר

 

  עדי התביעה:   .ג

... 

 

 

 

 מותהודעה לנאש

אחד התנאים לזכאות נאשם  הןסניגור ציבורי אם מתקיים ב להןלבקש שימונה  ותיכול מותהנאש

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

 

מודיעה המאשימה כי  1982 -( לחוק סדר הדין הפלילי ) נוסח משולב ( תשמ"ב 1א)א()15על פי סעיף 

 .ועונש מאסר בפועל, אם יורשע שתבקש מבית המשפט להטיל על הנאשמותקיימת אפשרות 
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