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 . אחמד )בן חאלד( אל דחל 1                        :משיביםה

  24/10/1995יליד  ...ת.ז.     

 (23/11/21)עצור בתיק זה מיום            , חיפה ...רחוב 
    

 . סאמר )בן מרזוק( חפאג'ה2    

 13/02/1988, יליד ...ת.ז.     

 (24/11/21)עצור בתיק זה מיום            , חיפה...רחוב     

 

 לחוק סדר הדין הפלילי 21בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי ס'

 .1996 -מעצרים(, התשנ"ו  -)סמכויות אכיפה 

 

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

 .םעד תום בירור דינ םמשיבישל ה ם, לצוות על מעצר1996 -התשנ"ו 

 נימוקי הבקשה:

של רצח  העבירהם בבית משפט מחוזי זה, המייחס לכתב אישום רצ"ב  ,וגשמים נגד המשיב .1

החזקה, , ו1977-( לחוק העונשין, התשל"ז 1א. )א()301עבירה לפי סעיף  בנסיבות מחמירות

לחוק העונשין,  וסיפא ב( רישא) )א( רישא וסיפא 144עבירה לפי סעיף  –נשק  ה והובלתנשיא

 .1977 –התשל"ז 

, במועד שאינו ידוע במדויק למבקשת, על רקע הסכסוך ואירוע 1/10/21עובר לתאריך 

הדקירה המתואר לעיל, החליטו המשיבים לגרום למותו של המנוח באמצעות ירי לעברו 

 "(.החלטהה)להלן: "

מ"מ,  9' החזיקו באקדח מסוג גלוק אביחד עם  בזמנים הרלבנטיים לכתב האישום, המשיבים

' בבניין א"(, אותו הסליק האקדחשהוא כלי שסוגל לירות כדור שבכוחו להמית אדם )להלן: "

 מגוריו. 



וביקשו ממנו, להצטייד באקדח, להגיע  'א -ל המשיביםבשעות הצהריים פנו  1/10/21בתאריך 

האם רכבו של המנוח חונה בסמוך, לעדכן בסמוך לבית המנוח ברחוב קיבוץ גלויות, לבדוק 

הגיע עד סמוך לבית המנוח, המתין במשך זמן מה,  'אאותם או לירות לעבר דלת הרכב. 

 שב לביתו.ומשלא ראה את הרכב 

או סמוך לכך,  19:30בשעה  1/10/21, בתאריך על מנת להוציא את ההחלטה מן הכוח לפועל

 כשהאקדח ברשותו, וביקשו ממנו להגיע לרחוב קיבוץ גלויות בחיפה 'א -ל המשיביםפנו 

 ולמסור להם את האקדח.

מביתו, רכוב על אופניים  'אאו בסמוך לכך, יצא  19:32, בשעה המשיביםבהמשך לבקשת 

 'אמשהגיע . המשיביםחשמליים כשהוא נושא ומוביל את האקדח על מנת להעבירו לידי 

לבדוק האם הוא רואה ברחוב אדם רוכב על  המשיביםממנו לרחוב קיבוץ גלויות ביקשו 

 אופניים.

, אשר למשיביםהבחין תחילה בשני רוכבי אופניים ובהמשך ברוכב אחד ודיווח על כך  'א

 התחמק ממתן תשובה. 'אתו בתגובה "אתה יודע לדפוק". שאלו או

' את אהסיטונאי, פגש או בסמוך לכך, ברחוב קיבוץ גלויות ליד השוק  19:40בהמשך, בשעה 

"(, מסר הסקודה רכב)להלן: "...המשיבים אשר הגיעו למקום ברכב מסוג סקודה סופרב ל.ז. 

 לידיהם את האקדח ורכב על אופניו בהמשך הרחוב. 

או בסמוך לכך, יצא המנוח מסמטה הסמוכה לביתו, לרחוב קיבוץ גלויות   19:42בשעה 

', אשר רכב אף הוא באותו מקום. א, והחל לרכוב אחרי כשהוא רוכב על אופניים חשמליים

' לכיוון דרך חטיבת גולני, שם פנה ימינה, ושוב ימינה בחזרה לקיבוץ אהמנוח רכב אחרי 

 , ליד "המאפיה של אמא". 112גלויות עד סמוך לבית מס' 

בנסיעה ברכב הסקודה ברחוב קיבוץ גלויות  באותו הזמן או בסמוך לכך, החלו המשיבים

נוהג ברכב  1 משיב,  כשהם נושאים ומובילים את האקדח, כאשר 112לכיוון מבנה מס' 

הבחינו במנוח שרכב על האופניים, פגעו בו  יושב לצדו. המשיבים 2 והמשיבהסקודה 

 באמצעות רכב הסקודה והפילו אותו מהאופניים, במטרה לירות בו ולגרום למותו.

מהסקודה כשהאקדח בידו, ועל מנת להוציא את ירד  2 משיבבשלב זה נעצר רכב הסקודה, 

ההחלטה מן הכוח אל הפועל, ירה לעבר המנוח לפחות תשע יריות, ממרחק קצר, בכוונה 

 לגרום למותו.

רכב הסקודה נמלטו באמצעות  והמשיביםהסקודה, רכב שב אל  2 לאחר מכן המשיב

 נמלט לביתו.מתרחש צפה בו היה בקרבת מקום אשר 'אמהמקום. 

, פגעו במנוח בגבול הגב והעכוז, 1 משיב, בצוותא חדא עם 2 משיבמהקליעים שירה  ארבעה

בירך השמאלית, בשוק הימנית ובירך הימנית. המנוח הובהל למרכז הרפואי רמב"ם, שם 

שעה  2/10/21טופל, הועבר למחלקת טיפול נמרץ במצב קריטי ובחלוף מספר שעות, בתאריך 

 נקבע מותו.  03:37

וח נגרם מהלם תת נפחי בשל מעברי הקליעים דרך כלי דם ראשיים באגן ובירך מותו של המנ

 השמאלית. 

גרמו בכוונה למותו של המנוח, לאחר תכנון  בצוותא חדא המשיביםכמפורט לעיל  הם במעשי

ולאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית, וכן החזיקו, נשאו והובילו נשק 

 ותחמושת לנשק בלא רשות על פי דין להחזקתם נשיאתם ולהובלתם.

 



 : לרבות ,יםשל המשיב םאשמתלמבקשת ראיות טובות לכאורה להוכחת  .2

הסכם עד מדינה, מתאר באופן מפורט על אירועי על  21/12/21אשר חתם ביום  –  'א (א

מסר את האקדח למשיבים סמוך  'אהמפורטים בכתב האישום המצורף.  אותו יום

  משיבים. ו את הרצח וזיהה את הילרצח, הגיע לזירה, ראה בעינ

 רבות.היה חבר של המשיבים, מכיר אותם היטב והודעותיו נתמכות בראיות  'א (ב

סבר  1המשיב לבין המנוח, לפיו  1הסכסוך בין המשיב  –ראיות אודות המניע  (ג

. כמו כן ראיות בנוגע לניסיונות 23/07/21 –הוא האדם שדקר אותו ב המנוח ש

סולחה שנעשו. )הודעות בני משפחת המנוח, וכן תיק הדקירה בו המנוח נחקר 

 כחשוד(.

לעבר רחוב קיבוץ  ...מביתו  'אשל  מצלמות אבטחה בהן רואים את מסלול הנסיעה (ד

, המפגש עם הרכב בו נסעו המשיבים לצורך הספקת האקדח, והרצח עצמו גלויות

 משקיף מקרוב על האירוע.)בהתאם לגרסתו(  'אבו ניתן לראות את 

כשהוא לבוש  'אבביתו של  2מצא המשיב זמן קצר לאחר הרצח )כשעה וחצי(, נ (ה

 בוקסר בלבד.

על מנת לקבל מאשתו של  2 לביתו של המשיב 'אאשר הסיע את  ב.ב.ו של הודעת (ו

 .2שקית בגדים עבור המשיב , 2המשיב 

 .'אאשר תומכים בהודעותיו של  1והמשיב  'אהמכשירים הניידים של  איכונים של (ז

במהלך חודש אוגוסט. יצוין, כי  1למשיב  הסקודהרכב אשר טוען שמכר את  ג.ג. (ח

רכב , אשר טען כי הרצח בוצע באמצעות 'אגרסה זו מתיישבת עם גרסתו של 

לערוך חוזה פיקטיבי לפיו וללא ידיעתו, וכי סוכם מג.ג. הסקודה אשר התקבלה 

 לאירועעל מנת שלא לקשור את ג. , 2021באוגוסט  1למשיב רכב הסקודה נמכר 

 .רצחה

את רכב הסקודה סופרב לתיקון  1אשר לקח לבקשת המשיב  ד.ד.הודעתו של  (ט

 בשטחים כחמישה ימים לאחר הרצח.

את סוג האקדח עמו בוצע ידע לתאר אשר טען שסיפק את האקדח למשיבים  'א (י

 .חוות דעת מעבדת נשק( -הרצח )גלוק 

 חוות דעת מעבדת סימנים.  (יא

 חוות דעת פתולוגית. (יב

מאסר ה , ודיניותרב החמורה הינ יםהרצח בנסיבות מחמירות המיוחסת למשיבעבירות  .3

 עולם.

ם  הרבה, והתעוזה כמפורט בכתב האישום מעידים על מסוכנותמעשיהם של המשיבים  .4

 שבביצוע רצח בערב יום שישי סמוך לתחנת משטרת חיפה.

( לחוק 4( + )2( + )1()ג()1)א()21קיימת עילת מעצר סטטוטורית מכוח סעיף  יםנגד המשיב .5

, אשר לפיו קמה כנגד 1996 –מעצרים(, התשנ"ו  –סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 חזקת מסוכנות. יםהמשיב

יביא לשיבוש  םקמה עילת מעצר לפיה קיים יותר מיסוד סביר לחשש ששחרור יםנגד המשיב .6

או לפגיעה  ואף פגיעה בהם על עדים התחמקות מהליכי שפיטה, להשפעההליכי משפט, ל

 בראיות בדרך אחרת.



הפרת הוראה חוקית, הפרעה לשוטר, סמים  של עבירותבין היתר, בעבר פלילי,  1 למשיב .7

 ורכוש.

 סמים. בעבירותעבר פלילי  2למשיב  .8

מסתיים ביום  2ומעצרו של המשיב  11:00 בשעה 13/01/22 מסתיים ביום 1 של המשיב מעצר .9

 .10:00בשעה  13/1/22

נוכח האמור לעיל, לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ובתנאי שחרור  .10

 חמורים פחות. יםהמשיב שפגיעתם בחירות

 

 

 

 צחי נמירובסקי, עו"ד                         חאלד חכרוש, עו"ד          

 פלילי –מנהל מחלקה בפרקליטות מחוז חיפה  פלילי           –סגן בכיר לפרקליטת מחוז חיפה           

 

 

 

 

 2022ינואר  13חמישי  יוםחיפה, 

 

 


