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 -21-11"ח: תפ      המשפט המחוזי בחיפהבית ב

 4140/21פמ"ח:    בפני הרכב תלתא

 )חובת מינוי סנגור(

 

 מדינת ישראל :המאשימה

 פלילי -באמצעות פרקליטות מחוז חיפה  

 3309519א חיפה, מיקוד 15רח' שד' פלי"ם  

 02-6467060פקס:  073-3921500טלפון:  

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

 

 -נ  ג  ד      -

 

 .   אלהיין בן וורקו וורקו1 :םמיהנאש

 ..., 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      
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  כתב אישום

 

 :העובדות א. 

 

על רקע בילויים משותפים במסעדות באזור בין השאר , מכירים זה את זההנאשמים  .1

(. "המסעדה")להלן: במפרץ חיפה  ...ברחוב  "דיסאאינ"קפה מסעדת , בהן הקריות

שהו במסעדה הנאשמים ואנשים נוספים. בין  05:30, בסמוך לשעה 28/09/21בתאריך 

 .("."א)להלן:  ב..א(, "פ")להלן:  ק..פ(, ".מ")להלן:  א..מהשאר נכחו במסעדה 

המנוח מוסא דלת הכניסה למסעדה, , ליד שולחן קרוב לבמסעדה ישבובאותה עת  .2

יליד   ע..סודאן, יחד עם חבריו עיליד ( "המנוח")להלן:  1993, יליד אסמעאיל אבאקאר

 בין הנאשמים לבין המנוח וחבריו אין היכרות מוקדמת. .אריתריאהיליד  ה.א.וסודאן, 

התפתח בינו לבין עם זוגתו ועם שלושה חברים נוספים,  2בעת שישב נאשם  05:35בשעה  .3

אישה שנכחה במקום עימות מילולי שנמשך מספר דקות, שבמהלכו מספר אנשים ובהם 

וניסו להפיס את דעתו. במהלך העימות דחף  2, המנוח וחבריו התקרבו לנאשם 1נאשם 

, שחזרו לאחר מכן יחד עם המנוח בריו של המנוחחמספר נוכחים ובין השאר את  2נאשם 

 לשולחן בו ישבו.

ופגע שנהדף  .דחף את או בר היציאה מהמסעדההתקדם לע 2מכן נאשם  זמן קצר לאחר .4

דלת היציאה מהמסעדה סימן בידיו לעבר המנוח וחבריו, סמוך לשעמד  2. נאשם .ה.אב

. המנוח וחבריו קמו, ואמר להם "אם אתם גברים בואו החוצה" לצאת אל מחוץ למסעדה

כיוון דלת התקרבו במהירות ל 4-ו 1ובשלב זה רבים מהנוכחים במסעדה ובהם נאשמים 

 היציאה מהמסעדה.

 לבין עימות פיזי שכלל דחיפות הדדיות בין המנוח וחבריובתוך המסעדה או אז, התפתח  .5

וכית זכ זרק בקבוקי 1. במהלך העימות נאשם 4-, ו2, 1חלק מהנוכחים ובהם נאשמים 

 לעבר המנוח וחבריו, ואנשים נוספים זרקו כוסות זכוכית ובקבוקים לעבר המנוח וחבריו.

 2ן הצדדים נמשך. נאשם יהחלו באי המסעדה לצאת ממנה, כשהעימות ב 05:39בשעה  .6

יצא מהמסעדה, ובתגובה התיז המנוח המנוח פניו בעת שבהכה את המנוח במכת אגרוף 

יצאו הנאשמים מסעדה ובסביבתה. מיד לאחר מכן גז מדמיע לעבר הנוכחים ששהו ב

המנוח התיז לעבר , ובמהלכו מסעדהל נמשך על המדרכה ממולהעימות מהמסעדה. 

 . 3, והחליף מכות אגרוף עם נאשם מספר נוכחים במקום גז מדמיע

אבן בגודל  1במהלך העימות שהתרחש מחוץ למסעדה, נטל נאשם  ,05:41בשעה  .7

(. בשלב זה "האבן"מחזית הכניסה למסעדה )להלן: ק"ג  4.8ובמשקל  ס"מ 5.5*18*19

ה. .או( "הצומת"הלכו לכיוון צומת קרית אתא )להלן: עזבו את המקום,  ע..המנוח וע

 מספר מטרים מאחוריהם.לכיוון הצומת הלך 

הניף את האבן אליו ו, שגבו היה מופנה ה..תקרב לאלך אחרי המנוח וחבריו, הה 1נאשם  .8

במספר עוברי הבחין   1הסתובב לעברו ובעת שנאשם  ה..שזה, לאחר בשלב  .מעל ראשו
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הוריד את ידיו והמשיך , ה..נמנע מלתקוף את א 1נאשם אורח שעמדו בסמוך אליו, 

)להלן:  מטרים 1.2ש עץ באורך של קר 3נאשם לידיו לאחוז באבן. באותה עת נטל 

 .ע..ללכת אחרי המנוח ועאף הוא  ( והחל "הקרש"

 מסביבת המסעדה , ובמקביל לכך התקדמוע..הצומת והצטרף למנוח ולערץ לכיוון  ה..א .9

אוחז  3כשנאשם , , לעבר המנוח וחבריושאחז בידו בקבוק זכוכית שבור .מוהנאשמים, 

את הבקבוק השבור והמשיך ללכת  .לקח מידו של מ 4נאשם אוחז באבן.  1בקרש, ונאשם 

 לעבר המנוח וחבריו. 

את הקרש לעבר  3, זרק נאשם ("המגרש")להלן:  ...ברחוב  ...וך למגרש הרכבים בסמ .10

הרים את הקרש  ע..זרק את האבן לעבר המנוח וחבריו. ע 1המנוח וחבריו, ונאשם 

נאשם ווהשליך אותו אחורה לעבר הנאשמים. המנוח הרים את האבן ואחז בה ביד ימין, 

במטרה  המנוח וחבריו המשיכו ללכת לעבר הצומתכן מיד לאחר מהרים את הקרש.  1

 .להימנע מעימות עם הנאשמים ולעזוב את המקום

המנוח המשיכו ללכת בעקבות  .מוהנאשמים  ,05:42בשעה בהמשך למתואר לעיל,  .11

 התקדם לעבר 1נאשם ונותר לעמוד שם.  נעמד על המדרכה בסמוך למגרש .. מוחבריו

 .ע. וע ה..מספר מטרים לפני הצומת עם אמילולית במהירות, התעמת  המנוח וחבריו

בהליכה לכיוון  המשיך להתקדם המנוח, בעוד באמצעות הקרש הםוניסה לפגוע ב

החלו לרוץ מהמקום לכיוון , 1התרחקו מנאשם  חבריו של המנוחבשלב זה  .הצומת

 וחלפו בריצה על פני המנוח.  הצומת

וח וחבריו והתקרבו אל המנוח, שהבחין בהם,  הנאשמים התקדמו יחד בעקבות המנ .12

 הפנה אליהם את ראשו והניף את האבן מעל ראשו על מנת להרתיע אותם מלתקוף אותו, 

 התרחק מהנאשמים.לאחור, במטרה ללכת בעקבות חבריו ול ומיד לאחר מכן הסתובב

עם , יחד התקדם בריצהמעל ראשו בשתי ידיו ואת הקרש  1הניף נאשם  מיד לאחר מכן .13

נו של הסתובב לכיווכשהקרש מונף מעלה. המנוח  לעבר המנוחהנאשמים הנוספים, 

בניסיון להרתיע את הנאשמים ולהרחיקם   הניף שוב את האבן מעל ראשו, 1נאשם 

 כשגבו מופנה אליהם. הנאשמיםפני מ ונמלט שוב לאחור, ואז הסתובב מעליו

 וגבו ("הגשר"המנוח נמצא על הכביש למרגלות גשר קרית אתא )להלן: כש ,בשלב זה .14

בצוותא חדא יחד,  וכולם ,בעקבותיו, השיגו אותומופנה אל הנאשמים, רצו הנאשמים 

חבט  1נאשם  כפי שיפורט להלן; תקפו את המנוח בכוונה לגרום למותו ,ובחבורה

 הקרקע מתחת לגשר.התמוטט ונפל על ש בראשו של המנוחבעוצמה באמצעות הקרש 

של  ראשובבעוצמה, באמצעות הקרש, שלוש פעמים נוספות חבט  1נאשם מיד לאחר מכן 

הרים את האבן שנפלה  3. נאשם של המנוח ראשובפעמיים בעוצמה בעט  2נאשם . המנוח

מידי המנוח, אחז בה בשתי ידיו, הניף אותה מעל ראשו והטיח אותה בעוצמה בראשו של 

ק"ג שנטל  1.455ק בעוצמה על ראשו של המנוח אבן משתלבת במשקל זר 4נאשם  המנוח.

 מהרצפה ושני חפצים נוספים. 

, והותירו את המנוח שרוע לעבר המסעדהעזבו את המקום בריצה  לאחר מכן הנאשמים .15

 .ו לכיוון המסעדה גם מיחד עם הנאשמים הלכ .על הקרקע חבול קשות ומחוסר הכרה

 1נאשם דלעיל. לאחר ש 14 ף, שהגיע למקום במהלך ההתרחשות המתוארת בסעיפ.ו

חזר לכיוון תחנת המטרונית בצומת, ומשהבחינו בו חבריו של הוא הגיע סמוך למסעדה, 

 אותו. המנוח, רדפו אחריו, תפסו אותו, והזעיקו אנשי משטרה, שעצרו
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 הגיעו למקום כוחות משטרה ומד"אספר דקות לאחר תקיפת המנוח על ידי הנאשמים, מ .16

חדר וביצעו החייאה במנוח שדימם והיה חבול קשות. סמוך לאחר מכן, הועבר המנוח ל

, כשהוא מונשם ומורדם, עם נזק מוחי נרחב במצב לא יציב בית החולים רמב"םהלם ב

עצמות הפנים ובגולגולת, וכעבור כשלוש כשהוא סובל מריבוי שברים ב, הימודינמית

 נקבע מותו.חרף ניסיונות החייאה,  שעות מרגע קבלתו של המנוח בבית החולים,

החבלות  , בין השאר,כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים, בצוותא חדא, נגרמו למנוח .17

 הבאות;

שברים בעצמות הגולגולת ובבסיסה ובעצמות הפנים, העיקרי שבהם שבר  .א

 צחית.מרוסק בעצם המ

 דימומים בין קרומי המוח ובחדרי המוח. .ב

 קונטוזיות באונות המצחיות והרקתית שמאלית. .ג

 בצקת מוחית ובקיעה של שקדי המוחון. .ד

 דימומים בשכבה הפנימית של הקרקפת ובשרירי הרקה יותר משמאל. .ה

 פצעי שפשוף ושפכי דם בפנים. .ו

 שפכי דם בלחמית השמאלית. .ז

 מאלית.נוזל דמי בתעלת השמע החיצונית הש .ח

פצעי חתך בפנים משני הצדדים, פצעי חתך שטחיים בגב מימין, בזרוע הימנית,  .ט

 ובכתף ובאמה השמאלית, וכן פצעי שפשוף באמה השמאלית.

מנזק מוחי חמור עם דימומים במוח ובין קרומיו בשל מותו של המנוח נגרם כתוצאה  .18

 חבלת ראש קהה. 

ם לו קרע בגיד כף יד בידו ונגרע. .במהלך העימות שאירע במסעדה ובסביבתה נפצע ע .19

בבית החולים . עבאס עבר ניתוח לתיקון החתך MCP 5שמאל, וחתך בקופסית מפרק 

 ."בני ציון"

במעשיהם המתוארים לעיל גרמו הנאשמים בצוותא חדא, בכוונה, למותו של המנוח,  .20

 באכזריות מיוחדת.

 

 

 

 :םמים הנאשמימואשהוראת החיקוק לפיה  ב.

 -לחוק העונשין, תשל"ז 29( + 7)א().א301)א( רישא + 300עבירה לפי סעיף  – מחמירותרצח בנסיבות 

1977 . 

 :עדי התביעה ג.

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

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

אחד התנאים לזכאות נאשם  הםסנגור ציבורי אם מתקיים ב הםלבקש שימונה ל יםם יכולמיהנאש

 .1995 -)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18לייצוג המנויים בסעיף 

, מודיעה 1982 –התשמ"ב ( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 1א)א()15בהתאם להוראת סעיף 

המאשימה כי קיימת אפשרות לפיה לאחר הכרעת דין מרשיעה, המאשימה תבקש מבית המשפט 

 ם, בין היתר, עונש של מאסר בפועל.מילהשית על הנאש


