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  כתב אישום

   :(2022/292216)פל"א  העובדות .א

 . 5.3.1943ע.א הינו קשיש יליד  .1

לנקודת חלוקת בלוד,  ....או בסמוך לכך, הגיע ע.א לרחוב  12:30בשעה  20.6.22בתאריך  .2

 "המקום"(.-מזון לקשישים )להלן

 באותה העת, הגיעה למקום הנאשמת וצעדה בעקבותיו של ע.א.  .3

שייתן לה כסף.  מאיימת ממנו בצעקות ובצורה דרשה בהמשך, ניגשה הנאשמת לע.א.  .4

משסרב ע.א. לבקשתה של הנאשמת, הכתה בראשו ובגופו באמצעות ידיה וחטפה ממנו את 

  תיקו. 

ופו באמצעות תיק ונמלטה המשיכה במעשיה, והכתה את ע.א בראשו ובגהנאשמת 

 מהמקום.

ת מכשיר הטלפון הנייד מהלך האירוע המתואר לעיל, נטלה הנאשמת מע.א את תיקו ואב .5

 שלו שהיה בתוכו. 



במועד הרלוונטי למתואר לעיל, שהתה הנאשמת בתנאים מגבילים שנקבעו בכתב ערובה  .6

, בהם בין 276430/22בתחנת משטרה במסגרת תיק פל"א  11.6.22שנחתם על ידה ביום 

 ימים מתאריך זה. 15היתר, נאסר על הנאשמת להיכנס לעיר לוד לתקופה של 

, או בסמוך לכך, הגיעה ב.ב ילידת 8.6.22שאינו ידוע במדויק למאשימה, ביום במועד  .7

שבלוד באמצעות קלנועית  ..."החנות"( ברחוב -לחנות ירקות ופירות )להלן 2.12.1951

 ושהתה בחנות.

, ונמלטה באותה העת, ניגשה הנאשמת לקלנועית, נטלה את תיקה של ב.ב ללא הסכמתה .8

 תוך שהיא זורקת את התיק ונוטלת עימה את ארנקה של ב.ב.מהמקום בריצה, 

עת הבחינו עובדי החנות במעשיה של הנאשמת, החלו לרוץ בעקבותיה, ונטלו מידיה את  .9

 .ארנקה של ב.ב והשיבו לב.ב

 במעשים המתוארים לעיל הפרת הנאשמת הוראה חוקית. .10

ב.ב ללא הסכמתה תיקה וארנקה של  נטלה ונשאה הנאשמת אתבמעשים המתוארים לעיל  .11

 . , בכוונה לשלול מב.ב. את ארנקה שלילת קבעובלי תביעת זכות בתום לב במרמה

ל, גנבה הנאשמת את תיקו של ע.א ואת מכשיר הטלפון הנייד שלו המתוארים לעי במעשים .12

תוך שימוש באלימות ואיומים, על מנת להשיג את דבר הגניבה וכדי להתגבר על ההתנגדות 

 לגניבתו.

 :הנאשמת מתמואש ת החיקוק לפיהןהוראו .ב

 

 "החוק"(.-)להלן 1977-לחוק העונשין, תשל"ז( ב)402עבירה לפי ס'  – בנסיבות מחמירות שוד .1

 לחוק. 384עבירה לפי סעיף  -גניבה .2

 )א( לחוק. 287עבירה לפי סעיף -הפרת הוראה חוקית .3

 

 :עדי התביעה  .ב

1. ... 
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 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 

 

 

 המשפט-הודעה לבית

 1982 -א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

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

 הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 

 


