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לכתב .1 הרלוונטי  אקדחהאישוםבמועד  ברישיון  הנאשם  החזיק  מסוג   ברטה 

ומחסנית מלאה בכדורים.  "(האקדח )להלן- "מספר סידורי... 

 או בסמוך לכך, הגיעו הנאשם ואשתו, מוניקה14:06 בשעה 28.7.2019ביום .2

" )להלן-  "מוניקהקטן  )להלן-  רמלה  בעיר  עזריאלי  לקניון  "(,הקניון"( 

"( והשניים החלו לחפשהשברולטברכב מסוג שברולט מ.ר ...... )להלן- "

"(.החניוןחנייה בחניון )להלן- "

"( ואשתו דקלה חסדאיאופירבאותה עת, הגיעו לקניון אופיר חסדאי )להלן- ".3

"(  ושתי בנותיהם הקטינות ברכב מסוג מזדה מ.ר ... )להלן-דקלה)להלן- "

"( והחלו לחפש חנייה בחניון כשאופיר נוהג במזדה. המזדה"

, יצאה מוניקה מהשברולט והחלה לחפש רגלית חנייה14:10בסמוך לשעה .4

כאשר הנאשם נוהג בשברולט ומחפש חנייה בעצמו. בשלב מסוים איתרה



. 12מוניקה מקום חנייה בשורה 

 והתקרבו12בסמוך לכך, הבחינו אף אופיר ודקלה בחנייה הפנויה בשורה  .5

אליה במזדה. הנאשם הספיק להגיע לחניה זו, וחנה את רכב השברולט עם

, כאשר הרכב חורג מהקווים המסומנים על הכביש. 12החזית לקיר, בשורה 

בשלב זה, עצר אופיר את המזדה, יצא ממנה, התקרב אל מוניקה שעמדה.6

בשתי חונים  אתם  "למה  מוניקה:  לעבר  וצעק  השברולט,  רכב  מאחורי 

חניות?!". 

אופיר.7 את  מוניקה  הכתה  במסגרתו  ודברים,  דין  התפתח  השניים  בין 

באמצעות התיק שלה ובתגובה אופיר צעק: "מה את מרימה עליי ידיים?!"

והדף אותה בשתי ידיו. 

מוניקה נפלה ארצה על עכוזה ואופיר התרחק מהמקום לעבר המזדה. .8

הנאשם הבחין, בעודו בשברולט, בהתרחשות בין אופיר למוניקה. הוא יצא.9

מהשברולט, כשהוא נוטל עמו תיק בו הוא נשא את האקדח. הנאשם הניח

את התיק על תא המטען של השברולט. 

לאחר שמוניקה נפלה, הנאשם התקרב לאופיר, נעמד ביניהם וצעק לעבר.10

אופיר: "למה אתה מרביץ לאשתי?!",  פנה לעבר השברולט, ניגש לתיק

שלו, פתח את רוכסן התיק, הוציא את הנרתיק מהתיק ושלף את האקדח

מהנרתיק.

הנאשם התקרב לעבר אופיר, שעמד ליד המזדה. בלא כל אזהרה או לומר.11

דבר כלשהו, כיוון הנאשם את האקדח אל עבר אופיר וירה בו מטווח קצר,

ופגע בו בחלק העליון של ירכו הימנית. 

אופיר שנותר עומד על רגליו זעק אל עבר הנאשם: " מה אתה יורה בי?!",.12

מוניקה צעקה לעבר הנאשם לחדול. הנאשם לא שעה לקריאות כשאף 

אלו, כיוון את האקדח לפלג גופו העליון של אופיר וירה לעברו ירייה נוספת,

אשר פגעה בחזהו של אופיר, בריאותיו ופילחה את ליבו.

הנאשם ביצע את הירי המתואר לעיל בכוונה לגרום למותו של אופיר..13



כתוצאה מהירי, התמוטט אופיר, נפל ארצה ואיבד את הכרתו, בחלוף דקות.14

פעולות באופיר  ביצעו  למקום,  ומד"א  משטרה  כוחות  הגיעו  ספורות, 

החייאה, והובילו אותו כשהוא מחוסר הכרה לבית החולים "אסף הרופא".

  נקבע מותו. 14:56בשעה 

כתוצאה ממעשיו של הנאשם נגרמו לאופיר פציעות ירי בירך ימין ובחזה מצד.15

ימין, בריאותיו ובלבו, ומותו נגרם בעקבות מעבר קליע דרך הריאות והלב.

במעשים המתוארים לעיל, גרם הנאשם בכוונה למותו של אדם. .16

:הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשםב.
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הודעה לנאשם



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

)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו –18לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

1995.

הודעה לבית-המשפט

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

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב –   

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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