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 כתב אישום

 

 כדלקמן: בזאת מתמואש הנאשמת

 

 :א. העובדות

מספר את מדינת ישראל  פקדוועד למועד הרלוונטי לכתב האישום  2022 מרץהחל מחודש  .1

החל מיום   .וירי נגד אזרחים יהודים דקירה פיגועיב ,בין היתר ,אירועי טרור, המתבטאים

, התרחשו באזור הר הבית והעיר העתיקה בירושלים, 2022הרמדאן , במהלך חודש 2/4/22

 ., התפרעויות ותקיפות שכללו פגיעה בכוחות הביטחוןהמוניים אירועי הפרות סדר

בחודש שקדם למועד הרלוונטי לכתב האישום, התקרבה הנאשמת לדת והתעניינה בנעשה  .2

 ...במסגד אלאקצא בירושלים. 

, ...כי  הנודע לבעת שהנאשמת היתה בביתה בחיפה, , בשעות הבוקר 15/4/22בתאריך  .3

ומת  בידי כוחות הבטחון, נורה באמצעות האינטרנט , איתו התכתבהאיזור ג'ניןתושב 

 מפצעיו.

ו של אביה, עטתה לבשה הנאשמת את בגדי 11:00על רקע האמור לעיל, סמוך לשעה  .4

ס"מ  20-ני סכיני מטבח שאורך הלהב של כל אחת מהן ככאפייה על ראשה, הצטיידה בש

תיק " –בתיק גב )להלן כן ו"( ובנוסף בסכין צלילה ובנרתיק לסכין סכיני המטבח" –)להלן 

, "שהידה"אמרה הנאשמת לחברתה בשיחה טלפונית כי בכוונתה למות כ"(. בהמשך, גבה

הנאשמת  11:30סמוך לשעה ולבקשתה, אחיה הצעיר, צילם אותה טרם צאתה מהבית. 

לפגוע באדם ממוצא יהודי  כשהיא מצוידת בתיק הגב ובסכינים, במטרהיצאה מהבית 

 ומתוך מחשבה שהאירוע יסתיים בכך שכוחות הבטחון יירו בה. 
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חיפה, והחלה הכרמל בשכונת הדר הנאשמת הגיעה לאיזור גן הזכרון ב 12:20סמוך לשעה  .5

בגן, פנתה אליו, אף  פ.עעת פגשה הנאשמת לפגוע בו. כדי לחפש אדם בעל חזות יהודית 

ואמרה לו שכדאי לו להתרחק מהגן עם  ,שאין ביניהם היכרות מוקדמת, בשפה הערבית

 ילדיו כי "תכף יהיה משהו לא טוב".

חזרה לגן  13:00סמוך לשעה , ובחסכיני המטבהמשך, החביאה הנאשמת את תיק הגב ובו  .6

במטרה לדקור באמצעותו אדם  על גופההצלילה בנרתיק הזכרון, כשהיא מחזיקה בסכין 

 "(.הסכין" –)להלן  ממוצא יהודי

 שהה באותו המועד בגן הזכרון. "(, המתלונן)להלן: " 1974, יליד דלמןיאי אלכסיי ישראל .7

, שמצאה במקום הנייד שלו, הצטיידה באבןאחז בטלפון אשר הנאשמת הבחינה במתלונן,  .8

בכוונה לגרום למתלונן חבלה חמורה, נכות מאחור, וחבטה בראשו עם האבן,  אליוניגשה 

והנאשמת המתלונן הסתובב לאחור, . וגזעני אידאולוגי – והכל מתוך מניע לאומני או מום

שהנאשמת , תוך ושמעד ונפל על גב ,שלפה את הסכין, והחלה לנופף בה לעברו של המתלונן

, ובין היתר אמרה: "פלסטין שלנו ותשאר סיסמאות בערבית התומכות בפלסטין  משמיעה

 .שלנו"

בהמשך לכך, הנאשמת ניסתה לדקור את המתלונן בכל חלקי גופו, אך הואיל והמתלונן  .9

התגונן באמצעות בעיטות ברגליו, הצליחה הנאשמת לדקור אותו פעמיים ברגלו ופעם 

 מתוך מניע לאומניו בכוונה לגרום למתלונן חבלה חמורה, נכות או מוםכל והאחת בידו, 

 . וגזעני אידאולוגי –

 , אך הנאשמת לא התרחקה ממנו, ואף זרקה לעברו אבן.על רגליו המתלונן הצליח לקום .10

 ,כוח משטרה יחד אביה של הנאשמת. אביה של הנאשמת רץ לעברהלמקום הגיע בשלב זה  .11

 נעצרה בידי השוטרים.והיא את הסכין,  נטל מידיה

חתך רוחבי בכף יד ימין, חתכים שטחיים בירך למתלונן , נגרמו בשל מעשיה של הנאשמת .12

ופצעיו  נזקק למנת דם, הוא המתלונן אושפז יומיים .ובשוק ימין וחתך מרוטש בשוק ימין

 .נתפרו

 מתואר לעיל:כ במעשיה .13

לגרום או בכוונה להטיל בו נכות או מום, שלא כדין הנאשמת פצעה את המתלונן  .א

ובמעשה  אידיאולוגי, -מתוך מניע לאומני תוך שימוש בנשק קר, , חבלה חמורהלו 

 . חירותובוהיה סיכון ממשי לפגיעה חמורה בגופו של אדם 

מתוך  למטרה כשרה,שלא  ,ביתה או חצריהתחום מחוץ ל סכין  הנאשמת החזיקה .ב

  כלפי הציבור היהודי מחמת דתו. מניע של גזענות ומתוך עוינות

 

 :מתהנאש החיקוק על פיהן מואשמתת וב. הורא

-חוק העונשין תשל"זל (1)א()329עבירה לפי סעיף  - מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה .1

 . 2016 -לחוק המאבק בטרור, תשע"ו )א(37בצירוף סעיף  1977

ו 144בצירוף סעיף )א( 186עבירה לפי סעיף  -  ממניע גזענות החזקת אגרופן או סכין שלא כדין .2

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז
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 :ג. עדי התביעה

 

.... 

 

 

 שגב אדלר, עו"ד

 בפרקליטות מחוז חיפה )פלילי(ממונה 

 

 

 םהודעה לנאש

 

אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג  וסניגור ציבורי אם מתקיים ב ויכול לבקש שימונה ל םהנאש

 .1995 -)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו18המנויים בסעיף 

 

, מודיעה 1982 –( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 1א)א()15 בהתאם להוראת סעיף

המאשימה כי קיימת אפשרות לפיה לאחר הכרעת דין מרשיעה, המאשימה תבקש מבית המשפט 

 להשית על הנאשם, בין היתר, עונש של מאסר בפועל.

 


