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 -21-08ת"פ                                     בבית המשפט המחוזי בחיפה

 3493/21פמ"ח:             )חובת מינוי סנגור(

 

 

 

 מדינת ישראל המאשימה:

 פלילי –באמצעות פרקליטות מחוז חיפה 

 3309519א חיפה, 15שד' פל"ים 

 02-6467060, פקס: 073-3921500טלפון: 

 DA-HAIFA-criminal@justice.gov.ilדוא"ל: 

 

   

  נ   ג   ד 

   

 אחמד ג'בארין )בן ח'אלד( ם:הנאש

 27.8.1993יליד  ...

 שכ' שרפה, אום אל פחם

 15.8.21במעצר מיום 

   

   

 כתב אישום

 (עירוןתחנת ) 523883/2021"א פל

 

 בזה כדלקמן: מואשם םהנאש

 :העובדות .א

)להלן:  1981, יליד ג..ג"( ושל ב)להלן: " 1985, יליד ב..ב"( הוא אביו של א)להלן: " 1958, יליד  .א.א .1

 "(.ג"

 אום אל פחם תושבת ,ה..הושל  ,'גאשתו של  ,ד.דהינו אחיהן של , תושב אום אל פחם, הנאשם .2

 (."הן" "ד" )להלן:

 .'ב בשכנות ל( "הביתבבית בכפר קרע )להלן: " יחדיומתגוררים  ד ו ג .3

 הפנה אל  ב אותם בבית.ביקרה  ,והנאשם דאחותם של  ה לערך, 18:00בשעה  3.8.2021בתאריך  .4

באמרן כי  באיימו על   'דו  הבתגובה לכך,  .תעזוב את כפר קרע הודרש כי  ב ו ''ד בנוכחות ובעלה

 "(.יכוחוהו)להלן: "הבית עזבה את  הלאחר מכן ו אנשים שירו עליויקראו ל

, הגיע הנאשם ברכב מסוג מזדה בצבע אפור, בשל  בחצר ביתו א ו ב, עת ששהו 22:53עובר לשעה  .5

 הקטין אחיונוהג ברכב ועמו נוסעים  כשהוא"(, הרכבשפרטיו אינם ידועים למאשימה )להלן: "

, "(האחר)להלן: " שזהותו אינה ידועה למאשימה נוסף אדםו( "הקטין: ")להלן 2005 יליד איהם

 ובתוכו או כלי נשק אחר המטביע סימנים סוגיים דומים M-16כאשר ברשותו של האחר רובה סער 
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 ובכוחו כדור לירות שסוגל כלי הינו הנשק"(, הנשק)להלן: " תואמת בתחמושת טעונה מחסנית

להחזיק, בלא רשות על פי דין , ובצוותא עימו, בידיעתו של הנאשםעשה האחר זאת  .אדם להמית

 .לשאת או להוביל נשק

ואמר להם שהם עשו טעות.  א'ו 'בפנה אל  מהרכב, יצא 'בביתו של עצר את הרכב סמוך להנאשם  .6

 נשק.את המחזיק, נושא ומוביל כשהוא יצא האחר מהרכב כשהוא רעול פנים ו בשלב זה,

מושב הנהג ב התיישב, נכנס לרכב הנאשםמהרכב כשברשותו הנשק,  בסמוך ליציאתו של האחר .7

   , זאת מבלי שעשה או אמר דבר בכדי לחדול את הירי.והמתין לאחר בכדי למלטו רכבב

על מנת שהאחר יפסיק  והחל להתקרב אלי 'ב וירה.קרקע נשק ל, כיוון את ה'ב התקרב אלהאחר  .8

 'ב של וברגלישפגעו מספר כדורים וירה לעברו  'בשל רגליו או אז כיוון האחר את הנשק אל לירות 

. כל זאת בכוונה 'ברגליו של לעבר  המשיך לירותהאחר בשלב זה,  והוא נחבל ונפל על הקרקע.

 להטיל בו נכות או מום או לגרום לחבלה חמורה.

לחדול מהירי האחר מוביקש כשהוא חבול,  'בבנו  שראה את המתרחש התקרב למקום בו שכב 'א .9

 מספר יריות נוספות.  'אשל  האחר ירה לכיוונוואז 

האחר, בצוותא עשה כל זאת . א'ו  'בלעבר  כדורים 16-כ במהלך הירי כמתואר לעיל ירה האחר .10

כוונה להטיל בו ,באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם ,באזור מגוריםשלא כדין  ,הנאשםחדא עם 

 .חבלה חמורה הםנכות או מום, או לגרום ל במוראד וג'מאל

 .כשהנאשם נוהג ברכב נסעו מהמקום בו המתין לו הנאשם והםחזר לרכב בהמשך האחר  .11

חבלות חמורות ופציעות  'ב להנאשם, נגרמו האחר שבוצעו בצוותא עם כתוצאה ממעשיו של  .12

פצע ירי בירך האמצעי והדיסטלי מימין עם רסיסים, פצע ירי בשוק  –בגפה תחתונה ימין  כדלקמן:

הפרוקסימלי האמצעי, שבר ריסוק דיאפיזרי בפיבולה הפרוקסימלי, עם תזוזה של הפרגמנטים 

רושם לדימום פעיל עורקי בשוק האמצעי, רסיסים באיזור כף הרגל וכן המטומות תת הגרמיים, 

מספר רסיסים בירך האמצעי, שבר ריסוק בקלקאנאוס עם תזוזה  –בגפה תחתונה שמאל  .עוריות

של הפרגמנטים הגרמיים, שבר ניתוק באספקט אחורי של מלאולוס הלטרלי והמטומה תת עורית. 

, עם תזוזה של הפרגמנטים הגרמיים, 1שבר ריסוק בבסיס של עצם מטה קרפלית  –בכף יד ימין 

ל הפרגמנטים הגרמיים מרובים ורסיסים מרובים, עם תזוזה ש 2קרפלית -שבר ריסוק בעצם מטה

, שבר בעצם טרפזיום עם תזוזה של הפרגמנטים, 3קרפלית -שבר תוך מפרקי בסיס העצם המטה

שבר ריסוק בעצם טראפצויד ובעצם חאמאטה, וכן רסיסים והמטומה ברקמות הרכות. מוראד 

פה והטריית פצעים נוספים. הובהל לחדר ניתוח שם בוצע קיבוע חיצוני לשבר פמור ימין, שטי

בוצע ניתוח נוסח להחלפת מקבע חיצוני במסמר פנימי, קיבוע שברים בכף היד  9.8.2021ביום 

 .15.8.2021ועד ליום  3.8.2021מוראד אושפז מיום  והטריית פצעי ירי.

חבלות חמורות ופציעות א' נגרמו לכתוצאה ממעשיו של האחר שבוצעו בצוותא עם הנאשם,  .13

שבר אלכסוני גליל מקורב בבוהן רגל שמאל, ללא תזוזה וכן רסיס בעין ימין. ג'מאל פונה  ן:כדלקמ

בוצעה אקספלורציה ושטיפות עם פולידין, בוצע שם  הלל יפה לקבלת טיפול רפואילמרכז הרפואי 
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. וכן הוצא הרסיס מעינו ובוצעה סגירה עם תפר קירוב שוליים עם תפר, חבישה וקיבוע הבוהן

 .8.8.2021התקבל למיון עקב החמורה ואושפז במחלקה אורטופדית עד ליום  6.8.2021ביום 

 :ביצע הנאשם עבירות כדלקמן לעיל, אותם ביצע הנאשם בצוותא עם האחר, המתוארים במעשיו .14

שלא כדין, בכוונה להטיל  ע אותםופצ חבלה חמורהבצוותא חדא עם האחר,  ,'או  'ב לגרם  .א

 ;חבלה חמורה הםנכות או מום, או לגרום ל הםב

שסוגל לירות  נשקותחמושת שהינם  נשק , בצוותא חדא עם האחר,החזיק, נשא והוביל .ב

 דין; פי על רשות בלא, כדור ובכוחו להמית אדם

ובאופן שיש בו כדי  שלא כדין באזור מגוריםבצוותא חדא עם האחר, ירה מנשק חם,  .ג

 .לסכן חיי אדם

 

 :שלפיהן מואשם הנאשם הוראות החיקוק .ב

)שתי  1977 – לחוק העונשין, התשל"ז 29+  (1))א(329לפי סעיף  עבירה -חבלה בכוונה מחמירה  .1

 .עבירות(

 )ב( רישא144+  וסיפא )א( רישא144עבירה לפי סעיף  - ירות בנשק )החזקה, נשיאה והובלה(עב .2

 .1977 –תשל"ז ה לחוק העונשין, 29+ )ג( 144+ סעיף  וסיפא

 –תשל"ז ה העונשין, לחוק 29+ (2)+(1א)ב()340עבירה לפי סעיף  - ק חם באזור מגוריםשמנירי  .3

1977. 

 

 :עדי התביעה .ג

1. ... 

 

 סיון קוסטר, עו"ד                                                                                                         

 פלילי –בפרקליטות מחוז חיפה ראשית עוזרת                                                                                  

 2021אוגוסט  30, כ"ב אלול תשפ"אחיפה, 

 

 םהודעה לנאש

אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג  הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו

 . 1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18מהמנויים בסעיף 

 

 הודעה לבית המשפט
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, מודיעה 1982 –א)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 15בהתאם להוראות סעיף 

בית המשפט הנכבד להטיל על הנאשם עונש מאסר  המאשימה כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש

   בתיק זה. בפועל, אם יורשע


