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הנאשמת:

כתב אישום
הנאשמת מואשמת בזאת כדלקמן:

א.

ואלה הן העובדות:
.1

בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ,שימשה הנאשמת כמטפלת של קטינה ,ילידת
 ,2112בדירתה (להלן" :הפעוטה").

.2

בתאריך  ,12.10.10בשעה  ,12:01או סמוך לכך ,במקלחון הדירה ,רחצה

א.

הנאשמת את הפעוטה כשגבה של הנאשמת מופנה אל ברז המים
שבמקלחון.
ב.

בשלב כלשהו ,בעוד המים זורמים על גופה של הפעוטה נכנסה למקלחת
בתה הפעוטה של הנאשמת ,או אז ,התכופפה הנאשמת והסתובבה לעבר
בתה על מנת להרחיק אותה מהמקלחת וכתוצאה מכך ,הסיטה את ברז
המקלחון ,לכיוון המים החמים ,כך שזרמו על גופה של הפעוטה ,מים
רותחים.

.0

בהמשך למתואר בסעיף  0לעיל ,החלה הפעוטה לבכות בעוצמה ,אולם הנאשמת,
לא שמה ליבה לבכייה של הפעוטה ,לא בדקה את טמפרטורת המים הזורמים על

גופה והמשיכה ,דקות ארוכות ,בניסיונותיה להרחיק את בתה הפעוטה מהמקלחון,
בעוד מים רותחים ,זורמים על גופה.
.0

כתוצאה ממעשיה של הנאשמת ,נגרמו לפעוטה כוויות בדרגה  2בחלקים נרחבים מגופה היא
נזקקה לאשפוז ממושך.

.1

במהלך אשפוזה ,נזקקה הפעוטה לטיפולים רבים ומיום שחרורה ,נדרשה הפעוטה לשימוש
יום יומי ,בחליפות לחץ .כמו כן ,הוכרה א.ח על ידי המוסד לביטוח לאומי ,כזכאית לקבלת
קצבת ילד נכה ,בעילת טיפול רפואי מיוחד ,בשיעור של .111%

.6

חבלותיה של הפעוטה ,נגרמו עקב רשלנותה של הנאשמת ,אשר התבטאה באי נקיטת אמצעי
הבטיחות המתחייבים ממנה בעת רחצתה הפעוטה במקלחון ,בין היתר ,בכך שהנאשמת
רחצה את הקטינה כשגבה מופנה אל ברז המים ,לא הבחינה כי גרמה להסטת ברז המקלחון
לזרם מים רותחים; לא מיקדה את תשומת ליבה בקטינה ולא שעתה לבכייה; לא שמה
ליבה לטמפרטורת המים הזורמים על גופה של הפעוטה במשך דקות ארוכות ועסקה
בהרחקת בתה הקטינה מן המקלחון ,תחת השגחה על שלומה ובריאותה של הפעוטה
כמתחייב ממנה על פי דין.

ב.

הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת:
חבלה ברשלנות  -עבירה לפי סעיף 001לחוק העונשין ,התשל"ז – .1711

אפרת שדה ,עו''ד
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