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 -21-11מ"ת:                                  המשפט המחוזי בחיפהבית ב

 4140/21פמ"ח:                                                                   )חובת מינוי סנגור(

 

 

 מדינת ישראל בקשת:המ

 פלילי -מחוז חיפה באמצעות פרקליטות  המאשימה

 3309519, מיקוד חיפה א15שד' פלי"ם רח'  

 02-6467060פקס:  073-3921500טלפון:  

 DA-HAIFA-criminal@justice.gov.ilדואר אלקטרוני:    

 

 -נ  ג  ד      -

 

 .   אלהיין בן וורקו וורקו1 משיבים:ה

 ..., ת.ז. 1977יליד        

 , קרית ים10 ...רח'        

 (28/09/21)במעצר בתיק זה מיום      

 

 .   אייג'אג'ום )יואב( בן בירהנו טספאי2 

 ...ת.ז.  1979יליד         

 קרית ביאליק ...רח'         

 (03/10/21)במעצר בתיק זה מיום      

 

 .   בלטה בן מליה באשא3 

 ..., ת.ז. 01/08/95יליד        

 , קרית אתא...רח'        

 (06/10/21)במעצר בתיק זה מיום      

 

 גסטו.   גשאו בן בקלה מנ4 

 ..., ת.ז. 03/01/92יליד        

 צפת...     

 (11/10/21)במעצר בתיק זה מיום      

 

 

 

   

  

 לחוק סדר הדין הפלילי 21בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי ס'
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 .1996 -מעצרים(, התשנ"ו  -)סמכויות אכיפה 

מעצרים(  -לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  21מוגשת לבית משפט נכבד זה בקשה לפי ס' 

 .םם עד תום בירור דינמישל הנאש ם, לצוות על מעצר1996 -התשנ"ו 

 נימוקי הבקשה:

על פי  .בנסיבות מחמירות ם מוגש רצ"ב כתב אישום בגין עבירת רצחמיהנאש - יםנגד המשיב .1

 במהלך את המנוח מוסא אסמעאיל אבאקארבצוותא חדא, ים, רצחו המשיב כתב האישום,

 אירוע אלים בסמוך לצומת קרית אתא. 

 

ולהלן יפורטו  יםהלכאורית של המשיב םבידי המבקשת ראיות לכאורה להוכחת אשמת .2

 מקצתן:

 

השייכים לבתי עסק הסמוכים לצומת קריית אתא וכן מצלמות  צילומי מצלמות אבטחה .א

המטרונית המתעדות את הקטטה שפרצה בין המנוח וחבריו לבין המשיבים  אבטחה של

וסופה ברציחתו של המנוח בצומת קריית  "דיסאאינ"קפה במסעדת ואחרים, שתחילתה 

בצילומים ניתן  ., וזאת באופן רציף מהמסעדה ועד לזירת הרצחאתא על ידי המשיבים

, ובזהותו של כל אחד מהמשיבים האירועו של כל משיב לאורך כל לזהות ולהבחין מה חלק

 .  לכל אורכו של האירוע

 

-ו 1המשיבים  ובינו לבין , גם בסמוך לזירת הרצח,העד נכח לאורך כל האירוע – .א.מ העד .ב

, זירת הרצחסמוך לנכחו  2-ו 1העד מסר בחקירותיו כי המשיבים, . יש היכרות מוקדמת, 2

, אותו 4לעד אף היכרות מוקדמת קצרה עם המשיב . החזיק בידיו קרש 1כאשר המשיב 

כלל את העד זיהה  בנוסף זיהה בעת האירוע רץ לכיוון צומת קריית אתא וחוזר משם.

 בצילומי מצלמות האבטחה. יםהמשיב

 

יש היכרות מוקדמת. בעדותו  2-ו 1העד נכח בחלק מהאירוע ובינו לבין המשיבים  – .העד א .ג

 חוזרים מצומת קריית אתא.  2-ו 1מסר כי זיהה את המשיבים 

 

רודף אחר  1, סיפרה כי ראתה את המשיב 2העדה, זוגתו של המשיב  – ט.הודעת העדה ש .ד

 המנוח וחבריו.

 

נכח בזירת  3וציין כי המשיב  3חברו של המנוח, זיהה בתמונה את המשיב  – ה..אהעד  .ה

 העד ערך שחזור ועימותים עם שניים מהחשודים. הרצח ואחז בידיו אבן גדולה.

 

נכח בזירת  3וציין כי המשיב  3חברו של המנוח, זיהה בתמונה את המשיב   - ע..עהעד  .ו

 ם מהחשודים.העד ערך שחזור ועימותים עם שניי הרצח.
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 2,3,4ים , זיהה את המשיבבמצלמות האבטחה בעת צפייה, 3אחיו של המשיב  – ב.אהעד  .ז

במסעדה, בקטטה מחוץ  –, בכל שלבי האירוע , עמם יש לו היכרות מוקדמת.והעד מ

 .למסעדה, בהליכה לזירת הרצח ובחזרה ממנה

)הוא מסר שמי שהיה איתו  זיהה את המשיב יואב כמי שחזר מצומת קרית אתא – .העד פ .ח

בעת שפיכת החלב על הפנים גם היה זה שחזר לאחר הרצח מכיוון הצומת(. את המשיב 

וורקו )אולמפיה( הוא מכיר מבילויים במסעדות ומזה שראה אותו בחתונות. מסר שהבחור 

עם הכובע )המשיב וורקו הוא היחיד, ט.ע. וי.ג.( הכה את המנוח עם קרש ולא ראה איפה 

" תוקפים את המנוח. הוצגה לו תמונה של המשיב 4ק בגוף של המנוח. ראה "נדמה לי בדיו

העד הטיח במשיב וורקו  וורקו והוא מסר שזה מי שהוא חושב שהכה את המנוח עם קרש.

 את מעשיו במהלך עימות שנערך ביניהם.

 

בזריקת האבן העד הבחין ברצח וזיהה כי המנוח הותקף בקרש לראשו, וכן  – ח..מהעד  .ט

 שהוטחה בעוצמה בראשו של המנוח.

 

. העדה מזהה בצילומי מצלמות האבטחה 2לעדה היכרות מוקדמת עם המשיב  – א..יהעדה  .י

" ולאחר מכן חוזר מכיוון דיסאאינמשתתף בקטטה מחוץ למסעדת "קפה  2את המשיב 

 הצומת.

 

 הממצאים הבאים;כעולה מחוות הדעת של ד"ר נורית בובליל נמצאו  –פורנזיקה  .יא

a.  גשאו )העד מולוקן מוסר כי בעת  המשיבעל חולצתו של העד מולוקן נמצא דמו של

 .גשאו את חולצתו בדם( המשיבההליכה לכיוון זירת הרצח, לכלך 

b. " למנוחב" בדו"ח מז"פ( אשר נמצאה בזירה סמוך 2על אבן משתלבת )סומנה ,

 גשאו.המשיב נמצא דנ"א של 

c. " וורקו והמנוח.המשיב "( נמצא דנ"א של 7על הקרש שנתפס סמוך לזירה )סומן 

d.   .על האבן הגדולה שנתפסה בסמוך לגופת המנוח נמצא דנ"א של המנוח 

e.  העד עבאס שהשתלט על המשיב וורקווורקו נמצא דמו של המשיב על חולצתו של.  

 

ביחס לסיבת המוות של המנוח,  וממצאי מעבדה ניידת ממצאי המכון לרפואה משפטית .יב

 .וביחס לממצאים בזירה תואמים את הנצפה במצלמות ואת שנמסר על ידי עדי הראיה

 

טען כי הלך לאחר  .כחיש במהלך חקירותיו כל קשר לרצחהמשיב ה – 1 המשיבגרסת  .יג

יצוין  שני חבריו של המנוח. למטרונית ואז "קפצו עליו"הקטטה שהתפתחה מחוץ למסעדה 

כי הליכתו של המשיב למטרונית מתועדת בוידיאו, והיא אירעה לאחר שהמשיב חזר מזירת 

 הרצח.

 

המשיב הכחיש קשר לרצח, אך ציין כי "אולי ראה קטטה", ושהוא הלך  – 2המשיב גרסת  .יד

זיהה  2המשיב  לכיוון צומת קריית אתא, הגיע רק עד מגרש הרכבים וחזר לכיוון המסעדה.

וך לזירת הרצח, שניות ספורות לפני שאותה דמות שהוא זיהה כעצמו תוקפת את עצמו בסמ

 סרב להתייחס לאנשים אחרים. 2באכזריות את המנוח. המשיב 



4 
 

 

ל זכות השתיקה לכל אורך המשיב הכחיש כל קשר לרצח ובחר לשמור ע –3המשיב גרסת  .טו

אותו בכמה חקירותיו, כולל לאופן זיהויו על ידי אחרים, ובין השאר אחיו שזיהה 

 סיטואציות, כולל בהליכה לזירת הרצח וחזרה ממנה.

 

המשיב הכחיש קשר לרצח, אך זיהה עצמו בחלק ממצלמות האבטחה.  –4המשיב גרסת  .טז

 בוחר לשמור על זכות השתיקה כתגובה למרבית השאלות בחקירותיו.

 

()ב(, 1)א()21()א(, 1)א()21מדובר בעבירות המקימות חזקת מסוכנות על פי סעיפים  .3

 -מעצרים( התשנ"ו –לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה ( 4()ג()1)א()21 ,(1()ג()1)א()21

1996. 

 

ממעצר  ם, מלמדות כי שחרוריםעל ידי המשיב המבקשת תטען, כי נסיבות ביצוע העבירות .4

וכן  םוד סביר לשיבוש מהלכי משפט על ידשלום הציבור ובטחונו, מקים יס יעמיד בסכנה את

 . יםהמשיב יםלחשש להימלטות מן הדין, לאור העונש לו צפוי

 

לציבור ולא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך  םמעידים על מסוכנות יםשל המשיב הםמעשי .5

 פחותה.  יםשל שחרור בערובה ותנאי שחרור שפגיעתם בחירות המשיב

 

וקיימת ביניהם הכרות  יםשל המשיב םומכרי קרובי משפחתםעדים רבים שנחקרו בתיק הינם  .6

 לשיבוש. ימוקדמת, ומכאן קיים חשש ממש

 

 שתי הרשעות קודמות בגין עבירות של איומים וכליאת שווא. 1למשיב  .7

 

, 04/11/21הוארך עד ליום של כלל העצורים מעצרם של המשיבים הוארך מעת לעת ומעצרם  .8

12:00. 

 יםשל המשיב םמטרת המעצר, בדרך שפגיעתה בחירותלא ניתן להשיג את סבורה כי המבקשת  .9

 תהא פחותה. 

עד תום ההליכים  יםשל המשיב םבית המשפט הנכבד להורות על מעצר לאור האמור לעיל, מתבקש .10

 המשפטיים בתיק זה.

 

 

     
 יאיר גויכמן, עו"ד                                                טל עופר, עו"ד                         

 פלילי –סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז חיפה        פלילי –סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז חיפה 


