
/19ת.פ. בבית המשפט המחוזי בירושלים

מדינת ישראלהמאשימה:
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

, ירושלים4רח' עוזי חסון 
02-6246113 פקס: 073-3926400טלפון: 

   - נגד –

דיב עוודאללה (שם האב: פרוק)הנאשם:
ת.ז ***

18.12.71יליד 
***, עין נקובא

(עצור בעת הגשת כתב האישום  מיום

25.10.19(

כתב אישום

הנאשם מואשם בזאת כדלקמן:

העובדות:א.

, ניצולת שואה, דמנטית וסיעודית,1930, ילידת מאי 89א.א היא קשישה בת .1

שאינה מדברת, אינה מתקשרת עם סביבתה ובעלת יכולת תנועה מוגבלת. 

במהלך שש השנים האחרונות שהתה א.א במוסד "הררית" ביישוב מעלה.2

(להלן: "הררית").בית סיעודי לקשישים  החמישה, המשמש 

 השנים האחרונות בהררית כמטפל בקשישים המצויים15הנאשם הועסק ב-.3

במקום. 

 עבד הנאשם בהררית במשמרת לילה ובין יתר22.10.19בליל יום שלישי, .4

. א.אהחוסים בהררית היה אחראי גם על הטיפול ב-

ליל .5 השעות 22.10.19במהלך  בין  עד 02:30,  הנאשם05:40  תקף   

במספר הזדמנויות שונות בעודה שוכבת במיטה חסרת אונים א.א והתעלל ב-

וללא יכולת לזעוק לעזרה.

לשעה .6 של 02:36בסמוך  לחדרה  הנאשם  נכנס  והיכהא.א  אליה  ניגש   ,

 תפסה את פניה בשתי ידיה. א.אבפניה בעוצמה פעמיים. 



. א.א בשמיכה, לרבות את פניה של א.אלאחר מכן כיסה הנאשם את .7

לשעה .8 של 03:14בסמוך  לחדרה  הנאשם  נכנס  בחוזקהא.א  בה  אחז   ,

מתחת לבית שחייה הימני ומשך אותה במיטה. 

א.א, את הסדינים והכריות ואז סטר לא.אהנאשם סידר את מיטתה של .9  

בפניה וכיסה את בשמיכה את פניה. 

, היכה בה בפניהא.אהנאשם החל יוצא מהחדר אך מיד חזר לכיוונה של .10

 אחזה בפניה בשתי ידיה. א.אובראשה בחוזקה והעיף ממנה את השמיכה. 

 ואחז בידו בקבוק מיםא.א נכנס הנאשם לחדרה של 05:25בסמוך לשעה .11

 מתוך הבקבוק מים לכיוון פניה פעם אחר פעם. א.אקטן, הנאשם שפך  על 

ל-.12 נגרמו  לעיל  הנאשם המתוארים  של  א.אכתוצאה ממעשיו  דם  שטפי   

ונפיחות מתחת לחזה בצד בפנים, המטומה מתחת לעין שמאל ושטף דם 

 סבלה במשך מספר ימים מכאבים במקומות בו גרם לה הנאשםא.אימין. 

לחבלות.

 וגרם להא.א, וכן תקף את  א.אבמעשיו המתוארים לעיל הנאשם התעלל ב-.13

חבלות של ממש בעודו אחראי עליה. 

הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:ב.

סעיף התעללות בחסר ישע.1 לפי  עבירה   – לחוק העונשין,368  ג 

.)העונשין" "חוק(להלן –  1977התשל"ז-

 – עבירהתקיפת חסר ישע הגורמת חבלה של ממש בידי אחראי.2

.ב(א) לחוק העונשין368לפי סעיף 

עדי התביעה:ג.

1.***

 463032/19, פל"א 3419/19 "י: פמ2019 אוקטובר 31ב' חשון תש"פ, ירושלים, 



רחל אהרוני - זאבי, עו"ד

סגנית בכירה בפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם
.1995(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 18לייצוג המנויים בסעיף 

א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי15הודעה לבית-המשפט בהתאם להוראת סעיף 
 המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות1982[ נוסח משולב] התשמ"ב – 

לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר


