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 אל דחל . אחמד )בן חאלד( 1                        ם:מיהנאש

  24/10/1995יליד , ...ת.ז.     

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

 חפאג'ה)בן מרזוק( . סאמר 2    

 13/02/1988יליד  ...ת.ז.     

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

 אישום כתב

 העובדות .א

 חברים.  'אבזמנים הרלבנטיים לכתב האישום היו הנאשמים ו .1

 "(.הבית)להלן: "..., .... ''אבזמנים הרלבנטיים לכתב האישום התגורר  .2

 , בחיפה....התגורר ( "המנוח")להלן: , 1982מהראן מוגרבי יליד  .3

 בין הנאשמים לבין המנוח קיימת היכרות. .4

התגלע סכסוך בין נאשם  23/7/21במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה עובר לתאריך  .5

 "(.הסכסוךלבין המנוח )להלן: " 1

כף בבירך שמאל ו 1בשעות הערב, ברחוב החלוץ בחיפה, נדקר נאשם  23/7/21בתאריך  .6

למחרת בבוקר על דעת עצמו רמב"ם ועזב טופל בבית החולים  1ד שמאל. נאשם י

 דקר אותו.היה האדם שסבר, כי המנוח  1"(. נאשם אירוע הדקירה)להלן: "

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, על רקע הסכסוך ואירוע 1/10/21עובר לתאריך  .7

המנוח באמצעות ירי  לגרום למותו שלהנאשמים החליטו הדקירה המתואר לעיל, 

 ."(החלטהה)להלן: " לעברו

באקדח מסוג גלוק חזיקו ה 'אבזמנים הרלבנטיים לכתב האישום, הנאשמים ביחד עם  .8

, אותו "(האקדח)להלן: " כלי שסוגל לירות כדור שבכוחו להמית אדם שהואמ"מ,  9

 . בבניין מגוריו 'אהסליק 
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 , להצטייד באקדח,וביקשו ממנו 'א -בשעות הצהריים פנו הנאשמים ל 1/10/21בתאריך  .9

ך, לעדכן וחונה בסמ רכבו של המנוחבדוק האם ל, ...להגיע בסמוך לבית המנוח ברחוב 

הגיע עד סמוך לבית המנוח, המתין במשך זמן מה,  'אלעבר דלת הרכב.  לירותאותם או 

 שב לביתו.ת הרכב אראה ומשלא 

או סמוך  19:30בשעה  1/10/21, בתאריך לעל מנת להוציא את ההחלטה מן הכוח לפוע .10

כשהאקדח  וביקשו ממנו להגיע לרחוב קיבוץ גלויות בחיפה 'א -לכך, פנו הנאשמים ל

 .את האקדח למסור להםו ברשותו,

, רכוב על מביתו 'אאו בסמוך לכך, יצא  19:32בהמשך לבקשת הנאשמים, בשעה  .11

 נאשמים.ידי הכשהוא נושא ומוביל את האקדח על מנת להעבירו ל אופניים חשמליים

לרחוב קיבוץ גלויות ביקשו ממנו הנאשמים לבדוק האם הוא רואה ברחוב  'אמשהגיע 

 אדם רוכב על אופניים.

אשמים, הבחין תחילה בשני רוכבי אופניים ובהמשך ברוכב אחד ודיווח על כך לנ 'א .12

 התחמק ממתן תשובה. 'אלדפוק". תו בתגובה "אתה יודע אשר שאלו או

גלויות ליד השוק הסיטונאי, פגש  או בסמוך לכך, ברחוב קיבוץ 19:40בשעה בהמשך,  .13

 רכב)להלן: "... .ברכב מסוג סקודה סופרב ל.זלמקום את הנאשמים אשר הגיעו  'א

 ו בהמשך הרחוב. על אופני"(, מסר לידיהם את האקדח ורכב הסקודה

  וץ גלויותרחוב קיבל ,הסמוכה לביתו בסמוך לכך, יצא המנוח מסמטהאו  19:42בשעה  .14

, אשר רכב אף הוא באותו 'א והחל לרכוב אחריעל אופניים חשמליים, כשהוא רוכב 

ושוב ימינה בחזרה  , שם פנה ימינה,דרך חטיבת גולנילכיוון  'אמנוח רכב אחרי . המקום

  .פיה של אמא", ליד "המא112סמוך לבית מס' לקיבוץ גלויות עד 

ברחוב קיבוץ  סקודהרכב הבאותו הזמן או בסמוך לכך, החלו הנאשמים בנסיעה ב .15

 1ם , כאשר נאשכשהם נושאים ומובילים את האקדח , 112מבנה מס'  לכיווןגלויות 

ל האופניים, עשרכב  הנאשמים הבחינו במנוח דו.יושב לצ 2סקודה ונאשם רכב הנוהג ב

, במטרה לירות בו ולגרום והפילו אותו מהאופניים הסקודהרכב פגעו בו באמצעות 

 .למותו

על מנת להוציא ושהאקדח בידו, כסקודה ירד מה 2הסקודה, נאשם  רכב בשלב זה נעצר .16

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

 בכוונה לגרום למותו.

רכב הסקודה ם נמלטו באמצעות שמיהסקודה, והנארכב שב אל  2הנאשם לאחר מכן  .17

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

בגבול הגב  מנוחפגעו ב, 1, בצוותא חדא עם נאשם 2שירה נאשם מהקליעים ארבעה  .18

המנוח הובהל למרכז הרפואי ירך הימנית. בוהעכוז, בירך השמאלית, בשוק הימנית ו

רמב"ם, שם טופל, הועבר למחלקת טיפול נמרץ במצב קריטי ובחלוף מספר שעות, 

 נקבע מותו.  03:37שעה  2/10/21בתאריך 

מהלם תת נפחי בשל מעברי הקליעים דרך כלי דם ראשיים באגן  נגרםשל המנוח  מותו .19

 ובירך השמאלית. 
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לאחר  ,המנוחשל  ולמותבכוונה  גרמוחדא בצוותא  םמינאשהכמפורט לעיל  הם במעשי .20

 והובילו ונשאהחזיקו, וכן , הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמיתתכנון ולאחר 

 .נשיאתם ולהובלתםהחזקתם ל בלא רשות על פי דיןנשק ותחמושת לנשק 

 

 ם:מים הנאשמיהוראות החיקוק לפיהן מואש .ב

 ,לחוק העונשין 29+ סעיף  (1)א()א. 301עבירה לפי סעיף   - בנסיבות מחמירותרצח  .1

 .1977 –התשל"ז 

)ב( )א( רישא וסיפא +144עבירה לפי סעיף  – נשיאה והובלה(החזקה, עבירות בנשק ) .2

 .1977 –התשל"ז  ,לחוק העונשין 29וסיפא + סעיף  רישא

 

 רשימת עדי התביעה .ג

... 

 )יל"פ כרמל( 698320/21פל"א 

 

 

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

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

 

 

 2022ינואר  13חמישי  יוםחיפה, 

 

 םמיהודעה לנאש

אחד מהתנאים לזכאות  הםסנגור ציבורי אם מתקיים ב ים לבקש שימונה להםם יכולמיהנאש
 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ 15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית

 1982 –התשמ"ב 

נש המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עו

 מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.


