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בבית משפט השלום בירושלים

מדינת ישראל
באמצעות המחלקה לחקירות שוטרים – פרקליטות המדינה
רח' הרטום  8הר חוצבים ירושלים ,מיקוד 91450
טלפון , 0733929300 :פקס02-6467794 :
המאשימה
נגד-אוריאן בן כליפא
ילידת 28.1.1999
תל אביב
הנאשמת

כתב אישום
הנאשמת מואשמת בזאת כדלקמן :

א.

העובדות :
 .1במועד הרלוונטי לכתב האישום שירתה הנאשמת כשוטרת בשירות קבע במשמר הגבול.
 .2ביום  4.11.21הוצבה הנאשמת במשמרת באזור שער האריות ,בעיר העתיקה בירושלים ,בין
היתר ,לצורך חסימת 'שביל החסידות' ומניעת מעבר הולכי רגל במקום (להלן" :החסימה").
 .3בשעה  20:40או בסמוך לכך ,הגיעה ח.ס (להלן" :המתלוננת") בליווי מ.ס ,אחיה בן ה 19 -לאזור
בו הוצבה החסימה .המתלוננת ומ.ס ביקשו מהנאשמת לעבור את החסימה ,והסבירו כי הם
מנסים לתפוס את אחיהם שעבר במקום קודם לכן.
 .4הנאשמת הסבירה למתלוננת כי אין באפשרותה לעבור ,וכי עליה להמתין מספר דקות עד
לשחרור החסימה .בתגובה המתלוננת ניסתה לדבר אל ליבה של הנאשמת והתחננה שיינתן לה
ולמ.ס אישור מעבר .בשלב זה ,הנאשמת דחפה את המתלוננת אחורנית ולאחר שהמתלוננת
ביקשה מהנאשמת שלא לדחוף אותה ,הנאשמת דחפה אותה בשנית.
 .5מיד לאחר מכן ,מ.ס העיר לנאשמת על דחיפותיה .בתגובה ,תפסה הנאשמת בצווארון חולצתו,
והמתלוננת ניסתה לחלצו מתפיסתה .הנאשמת עזבה את מ.ס ,תפסה את המתלוננת ומשכה

2

והסירה מהמתלוננת את החיג'אב אשר עטתה על ראשה .לאחר מכן ,משכה הנאשמת בשערותיה
של המתלוננת ,נתנה לה מכה מאחורי האוזן והפילה ארצה .במהלך משיכת החיג'אב ,נשרטה
הנאשמת בפניה.
 .6בסמוך לאחר מכן ,בעוד המתלוננת ביקשה להחזיר את החיג'אב לראשה ,הובילה הנאשמת את
המתלוננת אל נקודת המשטרה הנמצאת בסמוך לשער האריות ,זאת כשהנאשמת אוחזת
בשיערה ובצווארה של המתלוננת לאורך הדרך.
 .7עם הגעתן לנקודה ,הושיבה הנאשמת את המתלוננת בחוזקה על כיסא ,נעמדה מולה והורתה
לשותפה למשמרת לנעול את הדלת .בעוד המתלוננת בוכה וללא כל התגרות מצידה ,צעקה
הנאשמת על המתלוננת כי 'תסתום' את הפה ,רכנה לעברה ,חנקה אותה בצווארה באמצעות
שתי ידיה וטלטלה בחוזקה את גופה .לאחר מספר שניות ,שבה הנאשמת וחנקה את המתלוננת
פעם נוספת תוך שטלטלה שוב את גופה.
 .8בסמוך לאחר מכן ,אזקה הנאשמת את המתלוננת בידיה ,וליוותה אותה לניידת המשטרה.
 .9כתוצאה ממעשיה של הנאשמת ,נגרמו למתלוננת נפיחות מאחורי אוזן ימין והמטומות ושריטות
על צווארה.
 .10בשעה  21:12ערכה הנאשמת דו"ח פעולה במסגרתו כתבה בכזב ,בין היתר ,כי המתלוננת דחפה
אותה ,שרטה אותה בפניה בשתי ידיה ,משכה בשערותיה וניסתה להפילה לרצפה (להלן" :דו"ח
הפעולה") .בגין תיאוריה אלו ,נחקרה המתלוננת בשעה  23:23באזהרה בחשד לתקיפת הנאשמת
ונעצרה למשך הלילה בתחנת המשטרה.
 .11למחרת ,בשעה  , 06:56מסרה הנאשמת הודעה במשטרה במסגרתה שוב טענה בכזב ,כי
המתלוננת הפעילה אלימות נגדה .בהודעה זו ,ובדו"ח הפעולה לא ציינה הנאשמת את האמור
בסעיפים  7 – 4בכתב אישום זה.
 .12במעשיה המתוארים לעיל בסעיפים  ,7 – 4תקפה הנאשמת את המתלוננת שלא כדין וגרמה לה
חבלה ממשית.
 .13במעשיה המתוארים לעיל בסעיפים  ,11 – 10הנאשמת עשתה דבר בכוונה למנוע או להכשיל
הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין.

ב.

הוראת החיקוק לפיה מואשמת הנאשמת :
 .1תקיפה הגורמת חבלה ממשית – עבירה לפי  380לחוק העונשין ,תשל"ז( 1977-להלן:
"החוק").
 .2שיבוש מהלכי משפט – עבירה לפי סעיף  244לחוק.
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ג.

עדי התביעה :

________________________
שלי ערן ,עו"ד
סגנית במחלקה לחקירות שוטרים
פרקליטות המדינה

ירושלים ,ט' שבט תשפ"ב
 11בינואר 2022
מספר תיק מח"ש6047/2021 :
תיק פרקליטות4779/21 :

הודעה לנאשמת
הנאשמת יכולה לבקש שימונה לה סנגור ציבורי אם מתקיים בה אחד מהתנאים לזכאות נאשמת לייצוג המנויים
בסעיף (18א) לחוק הסנגוריה הציבורית ,תשנ"ו – .1995
הודעה לבית-המשפט
בהתאם להוראת סעיף 15א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982-המאשימה מודיעה בזאת ,כי
קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשמת עונש מאסר בפועל ,אם תורשע בתיק זה.

